
  ПРОЄКТ № 1101 

 
 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 13 для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Проценко Євгенії Карлівні та Перетрухіній Раїсі  

Степанівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:339:0051) по вул. Таврійській, 13 загальною площею  

0,0827 га (у тому числі по угіддях: 0,0827 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити Олійнику Роману Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ушакова, 22-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Олійнику Роману Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:358:0087) по вул. Ушакова, 22-а загальною 

площею 0,0377 га (у тому числі по угіддях: 0,0377 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
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3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 3 рішення міської ради  

від 08.10.2019 № 2930 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам». 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Павла Рябкова, 24 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Михайлову Ігорю Володимировичу та Руденку Ігорю 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:261:0036) по вул. Павла Рябкова, 24 загальною площею 

0,0928 га (у тому числі по угіддях: 0,0928 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

4. Затвердити Гребенар Катерині Дмитрівні та Гребенар Ользі Іванівні   

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Олеся Гончара, 38 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Гребенар Катерині Дмитрівні та Гребенар Ользі Іванівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:387:0051) по вул. Олеся Гончара, 38 загальною площею 

0,1076 га (у тому числі по угіддях: 0,1076 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

5. Затвердити Воленко Валентині Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Краснодонській, 26 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Воленко Валентині Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:423:0092) по вул. Краснодонській, 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. 
 

6. Затвердити Літвінову Миколі Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олексія Єгорова, 152/22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Літвінову Миколі Олексійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:206:0041) по вул. Олексія Єгорова, 152/22 
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загальною площею 0,0783 га (у тому числі по угіддях: 0,0783 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Підкевич Ірині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Азовському, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Підкевич Ірині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0518) по тупику Азовському, 16 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. 
 

8. Затвердити Костенку Сергію Павловичу та Семенюті Сергію 

Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Костенку Сергію Павловичу та Семенюті Сергію  

Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:03:024:0038) по пров. Ботанічному, 12 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. 
 

9. Затвердити Тертичному Юрію Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нижній, 35-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тертичному Юрію Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:388:0105) по вул. Нижній, 35-а загальною 

площею 0,0285 га (у тому числі по угіддях: 0,0285 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

10. Затвердити Рябченко Галині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чернишевського, 88 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Рябченко Галині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:402:0045) по вул. Чернишевського, 88 

загальною площею 0,0426 га (у тому числі по угіддях: 0,0426 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Чабаненку Ігорю Юрійовичу та Чабаненко Валентині 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Чабаненку Ігорю Юрійовичу та Чабаненко Валентині 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:188:0142) по пров. Кропивницького, 8 загальною площею 

0,0285 га (у тому числі по угіддях: 0,0285 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

12. Затвердити Леонову Леоніду Івановичу, Городецькій Амалі Андріївні 

та Максюті Наталі Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Кропивницького, 120/136 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Леонову Леоніду Івановичу, Городецькій Амалі Андріївні та 

Максюті Наталі Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:36:289:0126) по вул. Кропивницького, 120/136 

загальною площею 0,0705 га (у тому числі по угіддях: 0,0705 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити Лісничому Сергію Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Косий в’їзд, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лісничому Сергію Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:243:0107) по пров. Косий в’їзд, 1 загальною 

площею 0,0586 га (у тому числі по угіддях: 0,0586 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити Пасічнику Роману Петровичу та Пасічник Ганні 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пасічнику Роману Петровичу та Пасічник Ганні  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:031:0042) по вул. Ризькій, 39 загальною площею 0,0787 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0787 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Первій Раїсі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Валерія Гончаренка, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Первій Раїсі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:266:0067) по вул. Валерія Гончаренка, 14  

загальною площею 0,0495 га (у тому числі по угіддях: 0,0495 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Чабаненко Ользі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 67 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чабаненко Ользі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:207:0058) по пров. Саксаганського, 67 

загальною площею 0,0599 га (у тому числі по угіддях: 0,0599 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Дектяр Світлані Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дектяр Світлані Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:431:0042) по вул. Микитенка, 51 загальною 

площею 0,0901 га (у тому числі по угіддях: 0,0901 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

18. Затвердити Копотій Людмилі Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Адама Міцкевича, 18  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Копотій Людмилі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:35:232:0055) по вул. Адама Міцкевича, 18 

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 Чебоненко Валентині Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Амурській, 21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чебоненко Валентині Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0071) по вул. Амурській, 21 загальною 

площею 0,0396 га (у тому числі по угіддях: 0,0396 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Даніліченко Тетяні Миколаївні та Даніліченко Юлії 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ярославській, 48 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Даніліченко Тетяні Миколаївні та Даніліченко Юлії  

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:091:0090) по вул. Ярославській, 48 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. 
 

21. Затвердити Вдовіченко Наталії Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вдовіченко Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:080:0120) по вул. Ціолковського, 56 загальною 

площею 0,0642 га (у тому числі по угіддях: 0,0642 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 Безродченку Сергію Вікторовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Голубиному, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Безродченку Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:236:0037) по пров. Голубиному, 1 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 Пономаренко Ганні Петрівні та Пономаренку Олександру 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Волгоградській, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пономаренко Ганні Петрівні та Пономаренку Олександру 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:012:0059) по вул. Волгоградській, 5 загальною площею 

0,1510 га (у тому числі по угіддях: 0,1510 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

24. Затвердити Данильчук Галині Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 1/24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Данильчук Галині Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:211:0050) по вул. Галушкіна, 1/24 загальною 

площею 0,0634 га (у тому числі по угіддях: 0,0634 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Бондаренко Галині Миколаївні та Бондаренку Олександру 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Мінській, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бондаренко Галині Миколаївні та Бондаренку Олександру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:002:0520) по вул. Мінській, 14 загальною площею 0,0562 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0562 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити Волкову Валерію Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Січових стрільців, 20  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волкову Валерію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:349:0096) по вул. Січових стрільців, 20   

загальною площею 0,0551 га (у тому числі по угіддях: 0,0551 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити Васечку Анатолію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Васечку Анатолію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:125:0079) по вул. Сиваській, 41 загальною 

площею 0,0409 га (у тому числі по угіддях: 0,0409 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

28. Затвердити Демі Оксані Миколаївні та Степаненко Катерині 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Глибка, 84 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Демі Оксані Миколаївні та Степаненко Катерині  

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:388:0106) по вул. Глибка, 84 загальною площею 0,0702 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0702 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

29. Затвердити Бащенку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Домонтовича, 19-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бащенку Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:428:0112) по вул. Віктора  

Домонтовича, 19-а загальною площею 0,0659 га (у тому числі по угіддях: 

0,0659 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 



 
 

9   

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

30. Затвердити Двораку Олександру Григоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Івасюка, 8 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Двораку Олександру Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:330:0034) по вул. Володимира Івасюка, 8  

загальною площею 0,0458 га (у тому числі по угіддях: 0,0458 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

31. Затвердити Руденко Олені Володимирівні та Ляшку Андрію 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Руденко Олені Володимирівні та Ляшку Андрію 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:122:0157) по вул. Маяковського, 39 загальною площею  

0,1102 га (у тому числі по угіддях: 0,1102 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

32. Затвердити Вілінській Світлані Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Міхновського, 15  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вілінській Світлані Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:408:0071) по вул. Миколи Міхновського, 15 

загальною площею 0,0598 га (у тому числі по угіддях: 0,0598 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

33. Затвердити Олійник Тетяні Іванівні, Олійнику Миколі 

Олександровичу та Олійнику Олегу Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Трикутній, 7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Олійник Тетяні Іванівні, Олійнику Миколі Олександровичу та 

Олійнику Олегу Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
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(кадастровий № 3510100000:34:303:0031) по вул. Трикутній, 7 загальною 

площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

34. Затвердити Вербовій Людмилі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вербовій Людмилі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0519) по пров. Іванівському, 3 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Затвердити Куленку Віктору Олександровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Куленку Віктору Олександровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0517) по пров. Іванівському, 4 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

36. Затвердити Романовій Марині Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Кам’яному, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романовій Марині Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:360:0077) по пров. Кам’яному, 3 загальною 

площею 0,0726 га (у тому числі по угіддях: 0,0726 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

37. Затвердити Волковій Тетяні Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Добролюбова, 55 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волковій Тетяні Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:087:0034) по пров. Добролюбова, 55 загальною 
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площею 0,0384 га (у тому числі по угіддях: 0,0384 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Дніпровському, 16 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Савчуку Вячеславу Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:115:0122) по пров. Дніпровському, 16 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

39. Затвердити Тригуб Оксані Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 79/25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тригуб Оксані Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:370:0073) по вул. Таврійській, 79/25 загальною 

площею 0,0375 га (у тому числі по угіддях: 0,0375 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

40. Затвердити Гиренку Євгенію Володимировичу та Николенку Миколі 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Херсонській, 83/24 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гиренку Євгенію Володимировичу та Николенку Миколі 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:377:0055) по вул. вул. Херсонській, 83/24 загальною площею 

0,0343 га (у тому числі по угіддях: 0,0343 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

41. Затвердити Горленку Юрію Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Преображенській, 104 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Горленку Юрію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:349:0086) по вул. Преображенській, 104  

загальною площею 0,0457 га (у тому числі по угіддях: 0,0457 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

42. Затвердити Кулику Олегу Дмитровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Степана Разіна, 36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кулику Олегу Дмитровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:144:0072) по вул. Степана Разіна, 36 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. 
 

43. Затвердити Ковальову Анатолію Івановичу, Терещенку Дмитру 

Васильовичу та Терещенко Анастасії Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Тургенєва, 39/16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ковальову Анатолію Івановичу, Терещенку Дмитру 

Васильовичу та Терещенко Анастасії Вікторівні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:21:152:0102) по  

вул. Тургенєва, 39/16 загальною площею 0,1438 га (у тому числі по угіддях: 

0,1438 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

44. Затвердити Степановій Любові Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Степановій Любові Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:079:0082) по вул. Вадима Височина, 7 

загальною площею 0,0637 га (у тому числі по угіддях: 0,0637 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

45. Затвердити Калюжній Людмилі Григорівні, Скрябіну Сергію 

Валерійовичу, Балабась Лідії Михайлівні, Балабасю Богдану Вікторовичу, 

Суворовій Вікторії Вікторівні та Маслаку Сергію Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 



 
 

13   

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

пров. Знам’янському, 11 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Калюжній Людмилі Григорівні, Скрябіну Сергію 

Валерійовичу, Балабась Лідії Михайлівні, Балабасю Богдану Вікторовичу, 

Суворовій Вікторії Вікторівні та Маслаку Сергію Вікторовичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:33:283:0012)  

по пров. Знам’янському, 11 загальною площею 0,0878 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0878 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

46. Затвердити Коріченській Вірі Іванівні та Каменєвій Світлані 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Світлій, 45 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Коріченській Вірі Іванівні та Каменєвій Світлані 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:234:0034) по вул. Світлій, 45 загальною площею 0,1000 га (у 

тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

47. Затвердити Громко Інні Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Курортній, 12-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Громко Інні Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:39:320:0045) по вул. Курортній, 12-а загальною 

площею 0,0402 га (у тому числі по угіддях: 0,0402 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

49. 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 


