
ПРОЕКТ № 2400  
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від "___"_________  2018 року                                       № ____  
 

Про передачу у 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, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення 

громадян, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), Міська рада міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Куріловій Олені Володимирівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Філатова, 43 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Куріловій Олені Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:053:0161) по вул. Філатова, 43 

загальною площею 0,0993 га (у тому числі по угіддях: 0,0993 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Байбороші Сергію Юрійовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Криворізькій, 32 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Байбороші Сергію Юрійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:419:0034) по  

вул. Криворізькій, 32 загальною площею 0,0477 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0477 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

3. Затвердити Сиротюк Тетяні Миколаївні технічну документацію  

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

вул. Середній П’ятихатській, 5 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Сиротюк Тетяні Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:422:0045) по вул. Середній 

П’ятихатській, 5 загальною площею 0,0980 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0980 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Горбатюку Анатолію Костянтиновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Криворізькій, 41 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Горбатюку Анатолію Костянтиновичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:412:0043) по  

вул.  Криворізькій, 41 загальною площею 0,0822 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0822 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

5. Затвердити Лебедь Наталії Олександрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Олексія Єгорова, 69 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Лебедь Наталії Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:214:0053) по вул. Олексія 

Єгорова, 69 загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Апоркіну Анатолію Федоровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Інгульській, 18/3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Апоркіну Анатолію Федоровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:108:0085) по  

вул. Інгульській, 18/3  загальною площею 0,0799  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0799 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7.  Затвердити Козару Тетяні Вікторівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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пров. Семенівському, 28 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Козару Тетяні Вікторівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:347:0087) по пров. Семенівському, 28    

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. 

8. Затвердити Северин Ларисі Вікторівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Підлісній, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Северин Ларисі Вікторівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:041:0031) по вул. Підлісній, 20  

загальною площею 0,0778 га (у тому числі по угіддях: 0,0778 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Кренделю Євгену Даниловичу  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Одеській, 41 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Кренделю Євгену Даниловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:317:0053) по вул. Одеській, 41  

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. 

10. Затвердити Карпенко Ірині Олександрівні  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Богдана Хмельницького, 106  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Карпенко Ірині Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:033:0031) по вул. Богдана 

Хмельницького, 106  загальною площею 0,0673 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0673 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Сулі Олені Володимирівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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пров. Перемоги, 24 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Сулі Олені Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:395:0049) по пров. Перемоги, 24   

загальною площею 0,0524 га (у тому числі по угіддях: 0,0524 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Новохатько Ларисі Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

проїзду Воронцовському, 11 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Новохатько Ларисі Іванівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:300:0056) по  

проїзду Воронцовському, 11 загальною площею 0,0472 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0472 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Баллах Тетяні Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Веселковому, 15  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати  Баллах Тетяні Іванівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:167:0045) по пров. Веселковому, 15 

загальною площею 0,0654 га (у тому числі по угіддях: 0,0654 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Носенку Сергію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Дніпровській, 15-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Носенку Сергію Олександровичу  у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:119:0063) по  

вул. Дніпровській, 15-а загальною площею 0,0409 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0409 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у власність по пров. Межовому, 33 для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Масловій Клавдії Зіновіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:382:0055) по пров. Межовому, 33   

загальною площею 0,0386 га (у тому числі по угіддях: 0,0386 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Береговій Антоніні Анатоліївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Ціолковського, 54 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Береговій Антоніні Анатоліївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:080:0092) по  

вул. Ціолковського, 54 загальною площею 0,0611 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0611 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Шаповаловій Олені Анатоліївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Мінському, 2-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Шаповаловій Олені Анатоліївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:052:0013) по  

пров. Мінському, 2-б загальною площею 0,0512 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0512 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Гордєєвій Ганні Іванівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Шахтарській, 31/34 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Гордєєвій Ганні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:160:0075) по вул. Шахтарській, 31/34   

загальною площею 0,0356 га (у тому числі по угіддях: 0,0356 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Сімбабі Миколі Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Віктора Чміленка, 129 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Сімбабі Миколі Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:291:0056) по  

вул. Віктора Чміленка, 129  загальною площею 0,0801 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0801 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Андріяшевській Інні Григорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Попова, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати  Андріяшевській Інні Григорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:305:0161) по пров. Попова, 10    

загальною площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях: 0,0549 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Бондару Валентину Івановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Волгоградській, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Бондару Валентину Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:012:0046) по  

вул. Волгоградській, 17 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. 

22. Затвердити Краснопольському Дмитру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Товариському, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Краснопольському Дмитру Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:025:0031) по  

пров. Товариському, 9  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. 

23. Затвердити Шлендик Олені Леонідівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Квітковій, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Шлендик Олені Леонідівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:438:0054) по вул. Квітковій, 19   

загальною площею 0,0918 га (у тому числі по угіддях: 0,0918 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Рибальченку Сергію Івановичу  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Новгородській, 54 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати  Рибальченку Сергію Івановичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000: ) по вул. Новгородській, 54   

загальною площею 0,0537 га (у тому числі по угіддях: 0,0537 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у власність по пров. Верхньовеселому, 40 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

25.1. Передати  Константіновій Валерії Олександрівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:350:0069) по  

пров. Верхньовеселому, 40   загальною площею 0,0615 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0615 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити Данильчук Анжеліці Валентинівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Козакова, 51 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Данильчук Анжеліці Валентинівні  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:184:0082) по вул. 

Козакова, 51   загальною площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях: 0,0549 

га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Савенку Віктору Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Степанова, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Савенку Віктору Анатолійовичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:084:0074) по вул. Степанова, 8   

загальною площею 0,0807 га (у тому числі по угіддях: 0,0807 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Гезумяну Сергію Шалвовичу  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Менделєєва, 6/49 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Гезумяну Сергію Шалвовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:175:0042) по  

вул. Менделєєва, 6/49 загальною площею 0,0514 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0514 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

29. Затвердити Ланецькому Володимиру Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Мічуріна, 66-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати  Ланецькому Володимиру Григоровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:080:0100) по  

вул. Мічуріна, 66-а загальною площею 0,0566 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0566 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

30. Затвердити Ткаченко Тетяні Олександрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Сергія Тюленіна, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Ткаченко Тетяні Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:340:0027) по вул. Сергія 

Тюленіна, 5 загальною площею 0,0402 га (у тому числі по угіддях: 0,0402 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Міхєєнко Надії Володимирівні  технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Суворова, 71 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати  Міхєєнко Надії Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:401:0049) по вул. Суворова, 71   

загальною площею 0,0478 га (у тому числі по угіддях: 0,0478 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Чернецькому Володимиру Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Чернецькому Володимиру Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:366:0066) по  

вул.  Звенигородській, 2 загальною площею 0,0531 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0531 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

34. 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 Мосіна О.В.  
 

 

Міський голова                                А.Райкович 
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