
 

ПРОЄКТ №  3704 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від “___”_________  2019 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, 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 Філю Вячеславу Олександровичу, Годованець Валентині 

Леонтіївні та Годованцю Миколі Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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

вул. Комарова, 109/2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Філю Вячеславу Олександровичу, Годованець Валентині 

Леонтіївні та Годованцю Миколі Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:375:0031) по вул. Комарова, 109/2   

загальною площею 0,0630 га (у тому числі по угіддях: 0,0630 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Броннікову Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

пров. Руднєва, 5/4 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Броннікову Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:323:0040) по пров. Руднєва, 5/4 
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загальною площею 0,0514 га (у тому числі по угіддях: 0,0514 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Олефір Лідії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Куроп’ятникова, 75 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Олефір Лідії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:373:0110) по вул. Куроп’ятникова, 75  

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. 

4. Затвердити Бобухову Георгію Георгійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Маяковського, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бобухову Георгію Георгійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:14:094:0206) по вул. Маяковського, 5   

загальною площею 0,0448 га (у тому числі по угіддях: 0,0448 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Ніколаєнку Григорію Микитовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 66  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ніколаєнку Григорію Микитовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:082:0084) по вул. Пляжній, 66      

загальною площею 0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Побережець Аллі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 68 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Побережець Аллі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:082:0083) по вул. Пляжній, 68 загальною 
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площею 0,0554 га (у тому числі по угіддях: 0,0554 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

7. Затвердити Бєлявській Людмилі Іванівні та Кабалю Роману 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Олексіївському, 64 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бєлявській Людмилі Іванівні та Кабалю Роману Миколайовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:401:0055) по пров. Олексіївському, 64 загальною площею 

0,0395  га (у тому числі по угіддях: 0,0395 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

8. Затвердити Пилипенко Ользі Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пилипенко Ользі Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:360:0061) по вул. Саратовській, 31     

загальною площею 0,0361 га (у тому числі по угіддях: 0,0361 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Барвистій, 22 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Репецькому Віктору Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:43:341:0064) по вул. Барвистій, 22 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. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Донецькій, 28 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Скляревській Галині Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:169:0052) по вул. Донецькій, 28   загальною 

площею 0,0610 га (у тому числі по угіддях: 0,0610 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

11. Затвердити Ємельяновій Інзі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олексія Шаповалова, 7-а  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ємельяновій Інзі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:039:0078) по вул. Олексія Шаповалова, 7-а      

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. 

12. Затвердити Добровольській Світлані Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Павлоградській, 22 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Добровольській Світлані Михайлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:007:0046) по  

вул. Павлоградській, 22 загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 

0,0603 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Шмиголь Ірині Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Світловодській, 18 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шмиголь Ірині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:093:0041) по вул. Світловодській, 18    

загальною площею 0,0433 га (у тому числі по угіддях: 0,0433 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Карнауху Сергію Олександровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Гранітному, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Карнауху Сергію Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:334:0053) по пров. Гранітному, 16 

загальною площею 0,0536 га (у тому числі по угіддях: 0,0536 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Живорі Ользі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Чайковського, 60 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Живорі Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:246:0084) по пров. Чайковського, 60  

загальною площею 0,0452 га (у тому числі по угіддях: 0,0452 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Архангельському, 3 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Миценко Ірині Ігорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:002:0494) по пров. Архангельському, 3  

загальною площею 0,0608 га (у тому числі по угіддях: 0,0608 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Полугаєвій Тамарі Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Шахтарській, 71-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Полугаєвій Тамарі Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:138:0075) по вул. Шахтарській, 71-а  

загальною площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Сулімі Світлані Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павла Рябкова, 3-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Сулімі Світлані Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:33:212:0088) по вул. Павла Рябкова, 3-а  

загальною площею 0,0228 га (у тому числі по угіддях: 0,0228 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Левченко Вірі Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Севастопольському, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Левченко Вірі Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:005:0068) по пров. Севастопольському, 19  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Кліменчуку Костянтину Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Скульського, 6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кліменчуку Костянтину Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0324) по вул. Скульського, 6   

загальною площею 0,0634 га (у тому числі по угіддях: 0,0634 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 21. Затвердити Небесній-Нетесі Тамарі Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Дагестанській, 2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Небесній-Нетесі Тамарі Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:103:0112) по  вул. Дагестанській, 2   

загальною площею 0,0401 га (у тому числі по угіддях: 0,0401 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Луценко Раїсі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Луценко Раїсі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:31:197:0037) по пров. Тираспольському, 4    

загальною площею 0,0664 га (у тому числі по угіддях: 0,0664 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Касаткіній Олені Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Халтуріна, 22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Касаткіній Олені Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:397:0113) по вул. Халтуріна, 22 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

24. Затвердити Матвієнко Вірі Дем’янівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Рязанській, 29 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Матвієнко Вірі Дем’янівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:378:0060) по вул. Рязанській, 29 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. 

25. Затвердити Пастухову Олександру Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

комуни, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пастухову Олександру Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:397:0114) по вул. Парізької  

комуни, 20 загальною площею 0,0463 га (у тому числі по угіддях: 0,0463 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Фесечко Ганні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Звенигородській, 48 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Фесечко Ганні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:378:0059) по вул. Звенигородській, 48  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Коноваловій Валентині Семенівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Мойсеєва, 47 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коноваловій Валентині Семенівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:222:0073) по вул. Станіслава Мойсеєва, 47   

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Яровому Віктору Юхимовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Яровому Віктору Юхимовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:050:0029) по вул. Олексія Шаповалова, 23   

загальною площею 0,0630 га (у тому числі по угіддях: 0,0630 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Яковлєву Олександру Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Спаському, 41 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Яковлєву Олександру Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:228:0047) по пров. Спаському, 41    

загальною площею 0,0345 га (у тому числі по угіддях: 0,0345 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Байдак Валентині Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кавказькій, 31 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Байдак Валентині Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:389:0066) по вул. Кавказькій, 31 загальною 

площею 0,0456 га (у тому числі по угіддях: 0,0456 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Глибка, 21 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Максименко Анні Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:358:0112) по вул. Глибка, 21 загальною 

площею 0,0725 га (у тому числі по угіддях: 0,0725 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 32. Затвердити Чвановій Тетяні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 256  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чвановій Тетяні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:017:0057) по вул. Богдана  

Хмельницького, 256 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 Бесланєєвій Наталії Іванівні, Головахіній Валентині 

Тимофіївні, Єліференко Олександрі Петрівні, Ніколаєву Миколі Івановичу, 

Осадчук Іраїді Олександрівні, Риженко Наталії Андріївні та Фадєєву Юрію 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Архангельській, 87 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бесланєєвій Наталії Іванівні, Головахіній Валентині 

Тимофіївні, Єліференко Олександрі Петрівні, Ніколаєву Миколі  

Івановичу, Осадчук Іраїді Олександрівні, Риженко Наталії Андріївні та Фадєєву 

Юрію Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:36:310:0051) по  вул. Архангельській, 87  

загальною площею 0,0735 га (у тому числі по угіддях: 0,0735 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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34. Затвердити Поліщук Діані Спартаківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Бобринецький шлях, 76 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Поліщук Діані Спартаківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:397:0115) по вул. Бобринецький шлях, 76 

загальною площею 0,0728 га (у тому числі по угіддях: 0,0728 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Семеновій Лідії Олександрівні та Бережницькій Катерині 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Воронцовській, 30/5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Семеновій Лідії Олександрівні та Бережницькій Катерині 

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:204:0054) по вул. Воронцовській, 30/5 загальною  

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

36. Затвердити Козуліну Віктору Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гмирьова, 49 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Козуліну Віктору Борисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:351:0124) по вул. Гмирьова, 49 загальною 

площею 0,0461 га (у тому числі по угіддях: 0,0461 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

37. Затвердити Грузденку Володимиру Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Морозова, 26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грузденку Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:222:0050) по вул. Павлика Морозова, 26   

загальною площею 0,0620 га (у тому числі по угіддях: 0,0620 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. 

38. Затвердити Буриці Наталії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Буриці Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:016:0037) по вул. Волгоградській, 14   

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. 

39.  Затвердити Євтушенко Валерії Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Євтушенко Валерії Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:352:0066) по вул. Тульській, 23 загальною 

площею 0,0661 га (у тому числі по угіддях: 0,0661 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Карабінерній, 27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дмитрашко Ользі Григорівні, Дмитрашку Григорію 

Олександровичу, Дмитрашку Андрію Григоровичу, Паливоді Аллі Григорівні, 

Гоменюку Тимофію Тимофійовичу, Татарченку Анатолію Васильовичу 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 – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити Коноваленко Людмилі Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Сагайдачного, 2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Коноваленко Людмилі Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0161) по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 2 загальною площею 0,0562 га (у тому числі по угіддях: 

0,0562 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Бєлоусовій Ларисі Станіславівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Вознесенській, 98 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бєлоусовій Ларисі Станіславівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:381:0052) по вул. Вознесенській, 98  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

43. Затвердити Симбірській Тамарі Антонівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олімпійській, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Симбірській Тамарі Антонівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:424:0070) по вул. Олімпійській, 11  

загальною площею 0,0530 га (у тому числі по угіддях: 0,0530 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

44. Затвердити Кам’янецькій Олені Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кам’янецькій Олені Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:035:0066) по вул. Ризькій, 6  

загальною площею 0,0900 га (у тому числі по угіддях: 0,0900 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Сисоєву Дмитру Володимировичу та Сисоєвій Катерині 

Пилипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

(присадибна ділянка).  

Передати Сисоєву Дмитру Володимировичу та Сисоєвій Катерині 

Пилипівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий номер 

3510100000:36:247:0022) по вул. Пашутінській, 31 загальною площею 0,1437 га 

(у тому числі по угіддях: 0,1437 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового 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 

О.Мосіна.  
 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 
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