
Доопрацьований 20.01.2022  

ПРОЄКТ № 1007 

 
 

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, 87, 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 Тютюник Оксані Анатоліївні та Кошевій Тетяні Яківні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Керченському, 1 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Тютюник Оксані Анатоліївні та Кошевій Тетяні Яківні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:299:0091) по пров. Керченському, 1 загальною площею 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити Березовській Олені Сергіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

П’ятихатській, 10 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Березовській Олені Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:50:422:0056) по вул. Верхній П’ятихатській, 10   

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

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

3. Затвердити Пісарєвій Світлані Василівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Амурській, 21-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пісарєвій Світлані Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0070) по вул. Амурській, 21-а загальною 

площею 0,0351 га (у тому числі по угіддях: 0,0351 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Козінній Ользі Володимирівні та Гиренку Артему 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Генерала Шумілова, 84/31 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Козінній Ользі Володимирівні та Гиренку Артему 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:373:0080) по вул. Генерала Шумілова, 84/31 загальною 

площею 0,0724 га (у тому числі по угіддях: 0,0724 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Лебедевській Валерії Геннадіївні та Мінакову Віталію 

Геннадійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Ризькій, 31 для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Лебедевській Валерії Геннадіївні та Мінакову Віталію 

Геннадійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:035:0081) по вул. Ризькій, 31 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. 
 

6. Затвердити Щур Аллі Леонідівні та Єлдіновій Інні Валентинівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Українській, 12 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Щур Аллі Леонідівні та Єлдіновій Інні Валентинівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:386:0060) 

по вул. Українській, 12 загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 

0,0800 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Петренко Валентині Вікторівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність  

по пров. Маркшейдерському, 21-б  для будівництва та обслуговування 

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

Передати Петренко Валентині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0113) по пров. Маркшейдерському, 21-б 

загальною площею 0,0471 га (у тому числі по угіддях: 0,0471 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Божому Михайлу Івановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тернопільській, 6 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Божому Михайлу Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:145:0115) по вул. Тернопільській, 6 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. 
 

9. Затвердити Божій Дар’ї Михайлівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тернопільська, 4 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Божій Дар’ї Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:145:0116) по вул. Тернопільська, 4 загальною 

площею 0,0591 га (у тому числі по угіддях: 0,0591 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Петренку Віктору Леонідовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Виставочній, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Петренку Віктору Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:19:159:0053) по вул. Виставочній, 12 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. 
 

11. Затвердити Ткаченко Олені Станіславівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Сухумському, 1/11 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ткаченко Олені Станіславівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:299:0066) по пров. Сухумському, 1/11   

загальною площею 0,0639 га (у тому числі по угіддях: 0,0639 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Озерянській Олені Василівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Січовій, 5  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Озерянській Олені Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:15:101:0052) по вул. Січовій, 5 загальною площею 

0,0390 га (у тому числі по угіддях: 0,0390 га – малоповерхова забудова)  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Біліченку Миколі Феофановичу та Біліченку Олександру 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Ковпака, 26 для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Біліченку Миколі Феофановичу та Біліченку Олександру 

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:49:430:0069) по вул. Ковпака, 26 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. 
 

14. Затвердити Павлову Олександру Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

по пров. Криничуватому, 4 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Павлову Олександру Михайловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:172:0119) по пров. Криничуватому, 4  

загальною площею 0,0894 га (у тому числі по угіддях: 0,0894 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

15. Визнати такими, що втратив чинність, пункт 5 рішення міської ради 

від 13.10.2020 № 3700 «Про передачу у власність земельних ділянок громадян».  

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Цілинній, 35 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Яшану Ігорю Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:418:0065) по вул. Цілинній, 35 загальною 

площею 0,0510 га (у тому числі по угіддях: 0,0510 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Костенку Василю Васильовичу та Мовчан Ніні Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Новослобідській, 5 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Костенку Василю Васильовичу та Мовчан Ніні Іванівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:062:0170) по вул. Новослобідській, 5 загальною площею 

0,0677 га (у тому числі по угіддях: 0,0677 га – малоповерхова забудова)  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Рудніковій Людмилі Анатоліївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Кільцевій, 25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рудніковій Людмилі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:19:159:0054) по вул. Кільцевій, 25 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. 
 

18. Затвердити Вербовому Миколі Олександровичу та Вербовій Ользі 

Євгеніївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Лелеківська, 31 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Вербовому Миколі Олександровичу та Вербовій Ользі 

Євгеніївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:067:0052) по вул. Лелеківській, 31 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 технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Тургенєва, 32 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кравченку Максиму Степановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:160:0091) по вул. Тургенєва, 32 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. 
 

20. Затвердити Зайцеву Олександру Антоновичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зайцеву Олександру Антоновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:003:0107) по вул. Балтійській, 54 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 Діхтяренко Раїсі Миколаївні та Манаковій Тетяні 

Едуардівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Холодноярській, 64 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Діхтяренко Раїсі Миколаївні та Манаковій Тетяні  

Едуардівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:031:0036) по вул. Холодноярській, 64 загальною площею 

0,0917 га (у тому числі по угіддях: 0,0917 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
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22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Шаховому, 4 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Аліксійчук Олександрі Олександрівні, Разіній Катерині 

Валентинівні, Гордієнку Олександру Олеговичу та Богомаз Наталії  

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:40:328:0039) по пров. Шаховому, 4 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. 
 

23. Затвердити Ковальовій Марії Костянтинівні та Севрюку Сергію 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Славному, 1/7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковальовій Марії Костянтинівні та Севрюку Сергію 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:188:0139) по пров. Славному, 1/7 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. 
 

24. Затвердити Тягай Людмилі Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тягай Людмилі Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:299:0092) по вул. Сухумській, 23 загальною 

площею 0,0354 га (у тому числі по угіддях: 0,0354 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Гусєвій Юлії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 28  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гусєвій Юлії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:049:0193) по вул. Богдана Хмельницького, 28   

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

26. Затвердити Матяш Любові Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олімпійській, 60 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Матяш Любові Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:412:0064) по вул. Олімпійській, 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. 
 

27. Затвердити Верещаку Вадиму Олексійовичу та Орловій Тетяні 

Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Володимирській, 75 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Верещаку Вадиму Олексійовичу та Орловій Тетяні  

Дмитрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:110:0047) по вул. Володимирській, 75 загальною площею 

0,0679 га (у тому числі по угіддях: 0,0679 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. Степана Разіна, 18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Циганашу Дмитру Віталійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:144:0070) по вул. Степана Разіна, 18 загальною 

площею 0,0958 га (у тому числі по угіддях: 0,0958 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Гарькавій Інзі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Марка Вовчка, 51 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гарькавій Інзі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0137) по вул. Марка Вовчка, 51 загальною 

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

30. Затвердити Савицькому Валерію Васильовичу, Голубу Сергію 

Юрійовичу та Шокалу Ростиславу Валерійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Петлюри, 79 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Савицькому Валерію Васильовичу, Голубу Сергію Юрійовичу 

та Шокалу Ростиславу Валерійовичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0116) по вул. Симона Петлюри, 79 

загальною площею 0,0956 га (у тому числі по угіддях: 0,0956 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Архітектора Паученка, 85 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Петричук Людмилі Іванівні, Ковальовій Оксані Олександрівні, 

Доренку Сергію Михайловичу, Бевзу Сергію Вікторовичу, Потапову Євгену 

Ігоровичу, Мельнику Олександру Васильовичу, Мельник Вікторії Михайлівні 

та Макаренко Ганні Вячеславівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:36:271:0047) по вул. Архітектора Паученка, 85 

загальною площею 0,1332 га (у тому числі по угіддях: 0,1332 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

32. Затвердити Кузьменко Валентині Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Хмельницького, 95-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кузьменко Валентині Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:043:0031) по вул. Богдана Хмельницького, 95-а  

загальною площею 0,0486 га (у тому числі по угіддях: 0,0486 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

33. Затвердити Кузьменку Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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пров. Північному, 1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кузьменку Володимиру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:172:0120) по пров. Північному, 1  

загальною площею 0,0629 га (у тому числі по угіддях: 0,0629 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

34. Затвердити Луньову Олександру Євгеновичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 90-б 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Луньову Олександру Євгеновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:019:0049) по вул. Холодноярській, 90-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. 
 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Салганному, 9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Олійник Наталії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:314:0059) по пров. Салганному, 9 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. 
 

36. Затвердити Семеновій Ярославі Олександрівні та Бабіній Наталії 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Семеновій Ярославі Олександрівні та Бабіній Наталії 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:16:103:0122) по пров. Поповича, 3 загальною площею 0,1104 га 

(у тому числі по угіддях: 0,1104 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

37. Затвердити Каращуку Василю Миколайовичу та Каращук Ніні 

Петрівні 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. Очаківській, 44 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Каращуку Василю Миколайовичу та Каращук Ніні Петрівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:419:0056) по вул. Очаківській, 44 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. 
 

38. Затвердити Ринді Людмилі Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 1-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ринді Людмилі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:425:0047) по вул. Криворізькій, 1-а загальною 

площею 0,0411 га (у тому числі по угіддях: 0,0411 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

40. 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 

 


