
  

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 січня 2017 року                   № 773 
 

Про передачу у спільну сумісну  

власність земельних ділянок  

громадянам 
 

Керуючись статтею 144 Конституції 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”, статтями 12, 89, 

116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України та розглянувши звернення 

громадян, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Бернатавічус Катерині Едуардівні, Лозіну Олександру 

Володимировичу та Лозіній Наталії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  

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

вул. Солдатській, 59 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Бернатавічус Катерині Едуардівні, Лозіну Олександру 

Володимировичу та Лозіній Наталії Василівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0185)  

по вул. Солдатській, 59 загальною площею 0,0655 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0655 га – землі одно- та двоповерхової  житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 2. Затвердити Захар’їній Юлії Валеріївні та Тимофєєвій Аллі 

Афанасіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по пров. Сєдова, 15/108 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Захар’їній Юлії Валеріївні та Тимофєєвій Аллі 

Афанасіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:24:243:0066) по пров. Сєдова, 15/108 загальною  
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площею 0,0469 га (у тому числі по угіддях: 0,0469 га – землі одно- та 

двоповерхової  житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Криштопі Олені Миколаївні, Ткаченко Валентині 

Миколаївні та Рудь Олені Анатоліївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

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

вул. Яновського, 129 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Криштопі Олені Миколаївні, Ткаченко Валентині 

Миколаївні та Рудь Олені Анатоліївні у спільну сумісну власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:348:0131) по  

вул. Яновського, 129 загальною площею 0,0567 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0567 га – землі одно- та двоповерхової  житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

4. Затвердити Селіховій Тетяні Володимирівні та Бєланову Вадиму 

Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Глинки, 68 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Селіховій Тетяні Володимирівні та Бєланову Вадиму 

Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:46:375:0023) по вул. Глинки, 68 загальною 

площею 0,0660  га (у тому числі по угіддях: 0,0660 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Гоменюку Тимофію Тимофійовичу, Татарченку 

Анатолію Васильовичу, Дмитрашко Галині Андріївні та Козявкіну 

Володимиру Костянтиновичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність по вул. Карабінерній, 27 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Гоменюку Тимофію Тимофійовичу, Татарченку 

Анатолію Васильовичу, Дмитрашко Галині Андріївні та Козявкіну 

Володимиру Костянтиновичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:36:271:0046) по вул. Карабінерній, 27 

загальною площею 0,1154 га (у тому числі по угіддях: 0,1154 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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6. Затвердити Круть Надії Петрівні та Круть Олександру Васильовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

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

по вул. Мічуріна, 41-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Круть Надії Петрівні та Круть Олександру  

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:088:0054) по вул. Мічуріна, 41-а загальною  

площею 0,0355 га (у тому числі по угіддях: 0,0355 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Кіріченко Ірині Миколаївні та Левитській Марині 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Павлова, 61 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Кіріченко Ірині Миколаївні та Левитській Марині 

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:21:138:0048) по вул. Павлова, 61 загальною  

площею 0,0700 га (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Дудник Світлані Олександрівні, Шкуренок Світлані 

Олександрівні та Сердюкову Олегу Борисовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  

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

вул. Володимирській, 39 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Дудник Світлані Олександрівні, Шкуренок Світлані 

Олександрівні та Сердюкову Олегу Борисовичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:090:0070) по  

вул. Володимирській, 39  загальною площею 0,0700 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0700 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

9. Затвердити Футєю Сергію Івановичу та Гапоненко Людмилі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Миколи Левитського, 51 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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9.1. Передати Футєю Сергію Івановичу та Гапоненко Людмилі 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:14:114:0062) по вул. Миколи Левитського, 51 загальною  

площею 0,0783 га (у тому числі по угіддях: 0,0783 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Медвєдєвій Тетяні Дмитрівні, Медвєдєву Віталію 

Анатолійовичу, Самборській Валентині Іванівні, Самборському Юрію 

Сергійовичу та Самборському Валентину Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Дегтярьова, 9 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Медвєдєвій Тетяні Дмитрівні, Медвєдєву Віталію 

Анатолійовичу, Самборській Валентині Іванівні, Самборському Юрію 

Сергійовичу та Самборському Валентину Сергійовичу у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:224:0072) по 

пров. Дегтярьова, 9  загальною площею 0,0761 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0761 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Матвєєвій Олені Анатоліївні, Мирошніченко Софії 

Дмитрівні та Жердєвій Людмилі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Балтійській, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Матвєєвій Олені Анатоліївні, Мирошніченко Софії 

Дмитрівні та Жердєвій Людмилі Анатоліївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:003:0079) по  

вул. Балтійській, 35 загальною площею 0,1500 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1500 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Чумаченку Анатолію Васильовичу та Котяшу Петру 

Адамовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Колодязній, 85 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

індивідуального садівництва.  

12.1. Передати Чумаченку Анатолію Васильовичу та Котяшу  

Петру Адамовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по  

вул. Колодязній, 85 загальною площею 0,2158 га, з них: площею 0,2000 га (у 

тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
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забудови), для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий  

номер 3510100000:24:191:0041), за рахунок земель житлової та  

громадської забудови та площею 0,0158  га  (у тому числі по  

угіддях: 0,0158  га – землі садів), для індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 3510100000:24:191:0042) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.   

13. Затвердити Волошиній Вікторії Сергіївні та Удаловій Марині 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по пров. Прорізному, 3 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Волошиній Вікторії Сергіївні та Удаловій Марині 

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:17:104:0048) по пров. Прорізному, 3 загальною  

площею 0,0366 га (у тому числі по угіддях: 0,0366 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Павловій Тетяні Андріївні, Усатенко Уляні Вікторівні, 

Рєзніку Віктору Григоровичу та Рєзнік Галині Ростиславівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

вул. Алтайській, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Павловій Тетяні Андріївні, Усатенко Уляні Вікторівні, 

Рєзніку Віктору Григоровичу та Рєзнік Галині Ростиславівні у  

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:392:0027) по вул.  Алтайській, 2 загальною  

площею 0,0593 га (у тому числі по угіддях: 0,0593 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Конобрицькій Ларисі Миколаївні та Боцман Анжелі 

Станіславівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Очаківській, 17 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Конобрицькій Ларисі Миколаївні та Боцман Анжелі 

Станіславівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:48:425:0028) по вул. Очаківській, 17 загальною  

площею 0,0557 га (у тому числі по угіддях: 0,0557 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Коропчук Наталії Олександрівні та Грималовському 

Павлу Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність по вул. Тургенєва, 10 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Коропчук Наталії Олександрівні та Грималовському 

Павлу Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:175:0035) по вул. Тургенєва, 10  

загальною площею 0,1136 га (у тому числі по угіддях: 0,1136 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Константиновій Світлані Володимирівні, Кротовій Аллі 

Володимирівні, Нестерук Вірі Михайлівні та Задої Ганні Михайлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 

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

по пров. Сухумському, 9 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Константиновій Світлані Володимирівні, Кротовій Аллі 

Володимирівні, Нестерук Вірі Михайлівні та Задої Ганні  

Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:33:299:0058) по пров. Сухумському, 9 загальною  

площею 0,0731 га (у тому числі по угіддях: 0,0731 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Бєлік Тетяні Іванівні та Бєліку Віктору Івановичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 

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

по вул. Акмолінській, 24 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Бєлік Тетяні Іванівні та Бєліку Віктору  

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:42:360:0049) по вул. Акмолінській, 24 загальною  

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

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Богаченко Наталії Григорівні та Жиган Наталії 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Суворова, 35-в для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Богаченко Наталії Григорівні та Жиган Наталії 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:46:395:0043) по пров. Суворова, 35-в загальною  

площею 0,1078 га (у тому числі по угіддях: 0,1078 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Слюсарову Сергію Володимировичу та Слюсаровій 

Марині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Грушевського, 11 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Слюсарову Сергію Володимировичу та Слюсаровій 

Марині Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:50:429:0010) по вул. Грушевського, 11 загальною  

площею 0,0633 га (у тому числі по угіддях: 0,0633 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Андрейченко Тетяні Анатоліївні та Слюсаренко Марії 

Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

власність по пров. Об’їзному, 38 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Андрейченко Тетяні Анатоліївні та Слюсаренко Марії 

Олексіївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:25:153:0034) по пров. Об’їзний, 38 загальною 

площею 0,0493 га (у тому числі по угіддях: 0,0493 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Удовиченку Едуарду Валентиновичу, Дудник Інні 

Олегівні, Удовіченко Ренеті Валентинівні та Сидоровій Тамарі Павлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж земельної 

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

по вул. Каляєва, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Удовиченку Едуарду Валентиновичу, Дудник  

Інні Олегівні, Удовіченко Ренеті Валентинівні та Сидоровій  

Тамарі Павлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:42:339:0044) по вул. Каляєва, 7 загальною 

площею 0,0587 га (у тому числі по угіддях: 0,0587 га – малоповерхова 
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забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Кушнір Галині Миколаївні та Мерещенко Тетяні 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Водоп’янова, 40 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

23.1. Передати  Кушнір Галині Миколаївні та Мерещенко Тетяні 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:42:363:0031) по вул. Водоп’янова, 40 загальною  

площею 0,0571 га (у тому числі по угіддях: 0,0571 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Солімчук Ользі Іванівні, Солімчуку Дмитру 

Леонідовичу та Солімчуку Сергію Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Степана Разіна, 34 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Солімчук Ользі Іванівні, Солімчуку Дмитру 

Леонідовичу та Солімчуку Сергію Леонідовичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:144:0035) по  

вул. Степана Разіна, 34 загальною площею 0,0538 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0538 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

25. Затвердити Варакуті Ганні Федорівні та Добровольській Надії 

Пилипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  меж 

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

власність по вул. Бобринецький шлях, 126 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

25.1. Передати Варакуті Ганні Федорівні та Добровольській Надії 

Пилипівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:48:416:0036) по вул. Бобринецький шлях, 126 загальною 

площею 0,0819 га (у тому числі по угіддях: 0,0819 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Куріковій Наталі Геннадіївні та Циховлесу Василю 

Терентійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
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у спільну сумісну власність по вул. Чернишевського, 6 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

26.1. Передати Куріковій Наталі Геннадіївні та Циховлесу Василю 

Терентійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:372:0049) по вул. Чернишевського, 6 загальною  

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

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Дахну Валентину Вікторовичу та Дахно Тетяні 

Максимівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Сєрова, 37 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Дахну Валентину Вікторовичу та Дахно Тетяні 

Максимівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:073:0057) по вул. Сєрова, 37 загальною  

площею 0,0715 га (у тому числі по угіддях: 0,0715 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Березі Віктору Васильовичу та Семеновій Ользі 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Бобринецький шлях, 144 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

28.1. Передати Березі Віктору Васильовичу та Семеновій Ользі 

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:48:428:0082) по вул. Бобринецький шлях, 144 загальною  

площею 0,0443 га (у тому числі по угіддях: 0,0443 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Пащенко Людмилі Борисівні та Кравчук Світлані 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Керченській, 26 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

29.1. Передати Пащенко Людмилі Борисівні та Кравчук Світлані 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:04:005:0047) по вул. Керченській, 26 загальною  

площею 0,0532 га (у тому числі по угіддях: 0,0532 га – малоповерхова 
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забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Крачковському Артему Івановичу та Вілковій Наталії 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Вознесенській, 156 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

30.1. Передати Крачковському Артему Івановичу та Вілковій Наталії 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:399:0033) по вул. Вознесенській, 156 загальною  

площею 0,0753 га (у тому числі по угіддях: 0,0753 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Неживому Василю Миколайовичу та Загоровській 

Галині Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Юрія Липи, 55 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

31.1. Передати Неживому Василю Миколайовичу та Загоровській 

Галині Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:082:0064) по вул. Юрія Липи, 55 загальною  

площею 0,0560 га (у тому числі по угіддях: 0,0560 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Галушці Поліні Іванівні, Низамаю Андрію Юрійовичу 

та Нізамай Олені Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по пров. Союзному, 20 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Галушці Поліні Іванівні, Низамаю Андрію Юрійовичу 

та Нізамай Олені Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:33:288:0041) по пров. Союзному, 20  

загальною площею 0,0521 га (у тому числі по угіддях: 0,0521 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Секмедіну Віталію Валентиновичу та Секмедін Юлії 

Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
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у спільну сумісну власність по вул. Прилуцькій, 5 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

33.1. Передати Секмедіну Віталію Валентиновичу та Секмедін Юлії 

Петрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:04:008:0033) по вул. Прилуцькій, 5 загальною  

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

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Овчаренко Наталії Миколаївні, Максимюку  

Сергію Володимировичу та Чернову Василю Петровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

вул. Фісановича, 50 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Овчаренко Наталії Миколаївні, Максимюку  

Сергію Володимировичу та Чернову Василю Петровичу у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:345:0027)  

по вул. Фісановича, 50 загальною площею 0,1260 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1260 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

35. Затвердити Ткаченку Олександру Вікторовичу та Ткаченко Надії 

Костянтинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Сергія Котова, 65 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

35.1. Передати Ткаченку Олександру Вікторовичу та Ткаченко Надії 

Костянтинівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:50:417:0075) по вул. Сергія Котова, 65 загальною  

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

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Дергуновій Олені Ігорівні та Коваль Ользі 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Азовському, 4-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

36.1. Передати Дергуновій Олені Ігорівні та Коваль Ользі 

Володимирівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:04:012:0038) по пров. Азовському, 4-а загальною  
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площею 0,0503 га (у тому числі по угіддях: 0,0503 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити Бабіюк Раїсі Іванівні, Згривець Наталії Василівні та 

Меркуловій Лілії Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну сумісну власність по пров. Грецькому, 20 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

37.1. Передати Бабіюк Раїсі Іванівні, Згривець Наталії Василівні та 

Меркуловій Лілії Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:33:305:0143) по пров. Грецькому, 20 

загальною площею 0,0510 га (у тому числі по угіддях: 0,0510 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Демянцю Петру Костянтиновичу та Демянець Алевтині 

Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Петропавлівській, 19-а для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

38.1. Передати Демянцю Петру Костянтиновичу та Демянець Алевтині 

Леонідівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:31:279:0042) по вул. Петропавлівській, 19-а загальною 

площею 0,0303 га (у тому числі по угіддях: 0,0303 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

39. Затвердити Тарасову Олександру Івановичу та Плотнік Наталії 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Вознесенській, 40 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських і споруд (присадибна 

ділянка).  

39.1. Передати Тарасову Олександру Івановичу та Плотнік Наталії 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:45:359:0061) по вул. Вознесенській, 40 загальною  

площею 0,1244 га (у тому числі по угіддях: 0,1244 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Паламарчуку Сергію Євгенійовичу, Паламарчук Надії 

Миколаївні та Голумбовській Тетяні Євгенівні технічну документацію із 
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землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

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

Олійника, 1-г для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Паламарчуку Сергію Євгенійовичу, Паламарчук Надії 

Миколаївні та Голумбовській Тетяні Євгенівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:226:0050) по  

вул. Олександра Олійника, 1-г загальною площею 0,0548 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0548 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

41. Затвердити Гриценко Вірі Володимирівні та Ковальову Анатолію 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сумісну власність по пров. Бережному, 19 для будівництва та обслуговування 

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

41.1. Передати Гриценко Вірі Володимирівні та Ковальову Анатолію 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:46:408:0039) по пров. Бережному, 19 загальною  

площею 0,0599 га (у тому числі по угіддях: 0,0599 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Жбанову Кирилу Дмитровичу та Жбановій Галині 

Леонідівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Карабінерній, 97 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

42.1. Передати Жбанову Кирилу Дмитровичу та Жбановій Галині 

Леонідівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:36:321:0036) по вул. Карабінерній, 97 загальною  

площею 0,0512 га (у тому числі по угіддях: 0,0512 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

43. Затвердити Гайдуку Миколі Федоровичу та Гайдук Тамарі 

Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Рум’янцева, 11 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Гайдуку Миколі Федоровичу та Гайдук Тамарі 

Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:39:325:0155) по вул. Рум’янцева, 11 загальною  

площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова 
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забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

44. Затвердити Демеденку Миколі Леонідовичу та Демеденко Оксані 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

власність по вул. Прилуцькій, 13 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

44.1. Передати Демеденку Миколі Леонідовичу та Демеденко Оксані 

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:04:008:0034) по вул. Прилуцькій, 13 загальною  

площею 0,0494 га (у тому числі по угіддях: 0,0494 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Пришлюк Тамарі Вікторівні та Фролову Ігорю 

Юрійовичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Генерала Шумілова, 88  для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

45.1. Передати Пришлюк Тамарі Вікторівні та Фролову Ігорю 

Юрійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:373:0074) по вул. Генерала Шумілова, 88  загальною 

площею 0,0821 га (у тому числі по угіддях: 0,0821 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

46.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 47. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 
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