
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 08 жовтня 2019 року                                                      № 2930  

 

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, 89, 116, 

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

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Сметані Георгію Яковичу та Березовській Вірі Петрівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Братській, 11 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сметані Георгію Яковичу та Березовській Вірі Петрівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:379:0039) по вул. Братській, 11 загальною площею  

0,0437 га (у тому числі по угіддях: 0,0437 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Затвердити Дишловому Сергію Івановичу та Маслюковій Аллі Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Полтавській, 61 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Дишловому Сергію Івановичу та Маслюковій Аллі  

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:25:156:0104) по вул. Полтавській, 61 загальною площею 

0,0628 га (у тому числі по угіддях: 0,0628 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

3. Затвердити Руденку Ігорю Олександровичу, Михайловій Надії Іванівні 

та Михайлову Ігорю Володимировичу 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 Руденку Ігорю Олександровичу, Михайловій Надії Іванівні та 

Михайлову Ігорю Володимировичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 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 Княгницькому Сергію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Шахтарській, 42 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Княгницькому Сергію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0082) по вул. Шахтарській, 42 

загальною площею 0,0785 га (у тому числі по угіддях: 0,0785 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Тарасенко Олені Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Шахтарській, 32 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарасенко Олені Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:169:0088) по вул. Шахтарській, 32  

загальною площею 0,0450 га (у тому числі по угіддях: 0,0450 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Маленко Вірі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Веселому, 32/76 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маленко Вірі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:367:0057) по пров. Веселому, 32/76  

загальною площею 0,0357 га (у тому числі по угіддях: 0,0357 га – 
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малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Даньшиній Ользі Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олексія Єгорова, 63 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Даньшиній Ользі Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:214:0054) по вул. Олексія Єгорова, 63  

загальною площею 0,0258 га (у тому числі по угіддях: 0,0258 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Овсянніковій Валентині Миколаївні та Потєєвій Наталії 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Мотокросній, 53 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Овсянніковій Валентині Миколаївні та Потєєвій Наталії 

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:49:430:0025) по вул. Мотокросній, 53 загальною площею 

0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

9. Затвердити Запорожченко Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Запорожченко Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:179:0046) по пров. Східному, 4 загальною 

площею 0,0720 га (у тому числі по угіддях: 0,0720 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

10. Затвердити Демченку Віктору Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Хмельницького, 11-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Демченку Віктору Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:049:0173) по вул. Богдана  
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Хмельницького, 11-а 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. 

11. Затвердити Кицюрі Катерині Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Олінського, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кицюрі Катерині Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:226:0073) по вул. Івана Олінського, 20  

загальною площею 0,0538 га (у тому числі по угіддях: 0,0538 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Кавказькій, 7-д для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Реп’ях Анастасії Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:351:0113) по вул. Кавказькій, 7-д 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. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Мотокросній, 81 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Чернолєсу Ярославу Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:436:0036) по вул. Мотокросній, 81 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Гудзю Максиму Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 73 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гудзю Максиму Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:371:0044) по вул. Херсонській, 73 

загальною площею 0,0444 га (у тому числі по угіддях: 0,0444 га – 
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малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Ткач Валентині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Залізничній 2-й, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ткач Валентині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:086:0061) по вул. Залізничній 2-й, 20  

загальною площею 0,0673 га (у тому числі по угіддях: 0,0673 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Третяк Юлії Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Студентському, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Третяк Юлії Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:15:133:0050) по пров. Студентському, 11  

загальною площею 0,0570 га (у тому числі по угіддях: 0,0570 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Петрову Андрію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Черкаській, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Петрову Андрію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:15:095:0099) по вул. Черкаській, 12 загальною 

площею 0,0788 га (у тому числі по угіддях: 0,0788 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

18. Затвердити Середову Валерію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Гранітній, 47 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Середову Валерію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:348:0152) по вул. Гранітній, 47  

загальною площею 0,0721 га (у тому числі по угіддях: 0,0721 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Антецькій Олені Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гуляницького, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Антецькій Олені Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:002:0280) по вул. Гуляницького, 10   

загальною площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Штраховій Світлані Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Станіслава Майсеєва, 19  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Штраховій Світлані Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:226:0072) по вул. Станіслава Майсеєва, 19 

загальною площею 0,0483 га (у тому числі по угіддях: 0,0483 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Жирновій Ніні Степанівні та Жирнову Олександру 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ізмаїльській, 29 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Жирновій Ніні Степанівні та Жирнову Олександру 

Миколайовичу у власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:42:378:0044) по вул. Ізмаїльській, 29 загальною площею 0,0595 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0595 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Сілову Сергію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Генерала Кульчицького, 69  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сілову Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:403:0018) по вул. Генерала  

Кульчицького, 69 загальною площею 0,0349  га (у тому числі по угіддях:  

0,0349 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Подколзіну Василю Денисовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 139 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Подколзіну Василю Денисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:394:0079) по вул. Херсонській, 139   

загальною площею 0,0529 га (у тому числі по угіддях: 0,0529 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Шак Інні Василівні, Шевченко Тетяні Петрівні та 

Теличенко Дар’ї Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Травневому, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шак Інні Василівні, Шевченко Тетяні Петрівні та Теличенко 

Дар’ї Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:33:305:0165) по пров. Травневому, 3 загальною площею 

0,0722 га (у тому числі по угіддях: 0,0722 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

25. Затвердити Позаченюк Лілії Іванівні та Демченку Віталію Івановичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Першотравневій, 2/3 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Позаченюк Лілії Іванівні та Демченку Віталію Івановичу у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:17:104:0061) вул. Першотравневій, 2/3 загальною площею 0,1211 га 

(у тому числі по угіддях: 0,1211 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити Засінцю Євгенію Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Пилипа Орлика, 47 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Засінцю Євгенію Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:074:0113) по пров. Пилипа Орлика, 47   

загальною площею 0,0759 га (у тому числі по угіддях: 0,0759 га – 
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малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Валантіс Олені Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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

Федоровського, 12/7 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Валантіс Олені Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:226:0069) по вул. Миколи  

Федоровського, 12/7 загальною площею 0,0215 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0215 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

28. Затвердити Красюк Вікторії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олени Теліги, 75/60 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Красюк Вікторії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:082:0077) по вул. Олени Теліги, 75/60   

загальною площею 0,0326 га (у тому числі по угіддях: 0,0326 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Худобі Станіславу Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Матросова, 34/38 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Худобі Станіславу Сергійовичу у власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:218:0058) по вул. Олександра 

Матросова, 34/38  загальною площею 0,0628 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0628 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

30. Затвердити Гуньку Анатолію Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронцовській, 70  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гуньку Анатолію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:243:0088) по вул. Воронцовській, 70   

загальною площею 0,0358 га (у тому числі по угіддях: 0,0358 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Задворному Віктору Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Вознесенському, 112 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Задворному Віктору Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:399:0044) по пров. Вознесенському, 112   

загальною площею 0,0544 га (у тому числі по угіддях: 0,0544 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Антроповій Світлані Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Левицького, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Антроповій Світлані Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:14:094:0196) по вул. Миколи Левицького, 13   

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. 

33. Затвердити Ромашкіній Оксані Василівні та Соколу Олександру 

Валерійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Марка Вовчка, 53/150 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ромашкіній Оксані Василівні та Соколу Олександру 

Валерійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:18:113:0098) по вул. Марка Вовчка, 53/150 загальною 

площею 0,0407 га (у тому числі по угіддях: 0,0407 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

34. Затвердити Теличенко Вікторії Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Теличенко Вікторії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:358:0106) по вул. Барболіна, 51 загальною 

площею 0,0632 га (у тому числі по угіддях: 0,0632 га – малоповерхова забудова) 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

35. Затвердити Безай Галині Григорівні та Бубновій Валентині Кузьмівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Олександрійському, 2 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Безай Галині Григорівні та Бубновій Валентині Кузьмівні у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:248:0085) по 

пров. Олександрійському, 2 загальною площею 0,0666 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0666 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

36. Затвердити Щербіні Віталію Вікторовичу та Щербіні Наталі 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Херсонській, 85/23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Щербіні Віталію Вікторовичу та Щербіні Наталі Анатоліївні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:377:0038) по вул. Херсонській, 85/23 загальною  

площею 0,0671 га (у тому числі по угіддях: 0,0671 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

38. 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         

О.Мосіна. 
 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 


