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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від “____”___________ 2020 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», статтями 55 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 89, 

116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України та розглянувши заяви 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 Кошельник Світлані Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Водогінній, 57 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кошельник Світлані Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:093:0095) по вул. Водогінній, 57 загальною 

площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях: 0,0614 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Курбановій Анастасії Русланівні та Курбановій Єлизаветі 

Руславнівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Завадівській, 12-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Курбановій Анастасії Русланівні та Курбановій Єлизаветі 

Руславнівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:49:427:0089) по вул. Завадівській, 12-а загальною площею  

0,1422 га (у тому числі по угіддях: 0,1422 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

3. Затвердити Ревякіну Миколі Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ревякіну Миколі Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:409:0083) по вул. Луганській, 11 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. 
 

4. Затвердити Гребенку Миколі Павловичу, Громовій Світлані Григорівні 

та Гребенко Ганні Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Ушакова, 59 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гребенку Миколі Павловичу, Громовій Світлані Григорівні та 

Гребенко Ганні Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:386:0054) по вул. Ушакова, 59 загальною 

площею 0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Калинич Світлані Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Криничуватому, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Калинич Світлані Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:172:0104) по пров. Криничуватому, 17 

загальною площею 0,0754 га (у тому числі по угіддях: 0,0754 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. 
 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Руслана Слободянюка, 57 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Мельнику Олексію Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0096) по вул. Руслана 

Слободянюка, 57 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. 
 

7. Затвердити Березовському Олександру Васильовичу, Пацан Валентині 

Дмитрівні та Юхименку Олегу Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Сосновому, 23 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Березовському Олександру Васильовичу, Пацан Валентині 

Дмитрівні та Юхименку Олегу Петровичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:402:0040) по пров. Сосновому, 23 

загальною площею 0,0415 га (у тому числі по угіддях: 0,0415 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Івановій Марині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гулого – Гуленка, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Івановій Марині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:207:0040) по пров. Гулого – Гуленка, 6  

загальною площею 0,0527 га (у тому числі по угіддях: 0,0527 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити Горбачовій Галині Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по проїзду Євгена Березняка, 21   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Горбачовій Галині Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0121) по проїзду Євгена Березняка, 21     

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. 
 

10. Затвердити Стовбі Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Грибоєдова, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стовбі Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:396:0109) по пров. Грибоєдова, 14 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. 
 

11. Затвердити Матюшенку Вадиму Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Матюшенку Вадиму Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:346:0030) по вул. Баженова, 10 загальною 

площею 0,0370 га (у тому числі по угіддях: 0,0370 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Караман Світлані Михайлівні та Караману Олександру 

Матвійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Шосейному, 3 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Караман Світлані Михайлівні та Караману Олександру 

Матвійовичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:428:0105) по пров. Шосейному, 3 загальною площею  

0,0381 га (у тому числі по угіддях: 0,0381 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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13. Затвердити Нещадіменко Людмилі Степанівні та Портею Руслану 

Степановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Володимира Івасюка, 21 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Нещадіменко Людмилі Степанівні та Портею  

Руслану Степановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0062) по вул. Володимира Івасюка, 21 

загальною площею 0,0640 га (у тому числі по угіддях: 0,0640 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Холіну Сергію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Олінського, 62  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Холіну Сергію Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:223:0028) по вул. Івана Олінського, 62    

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. 
 

15. Затвердити Волошиній Людмилі Миколаївні та Савченко Валентині 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Авіаційній, 23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Волошиній Людмилі Миколаївні та Савченко Валентині 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:11:090:0089) по вул. Авіаційній, 23 загальною площею 0,0680 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0680 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Магар Іскандар Надії Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Магар Іскандар Надії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:029:0099) по вул. Якима Лелекі, 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. 
 

17. Затвердити Татарову Миколі Пантелейовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Франка, 51/19  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Татарову Миколі Пантелейовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:119:0073) по вул. Івана Франка, 51/19    

загальною площею 0,0355 га (у тому числі по угіддях: 0,0  га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Гаврусенку Дмитру Володимировичу, Гаврусенко 

Агерпині Олексіївні та Кутай Ірині Володимирівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Зеленогірській, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гаврусенку Дмитру Володимировичу, Гаврусенко Агерпині 

Олексіївні та Кутай Ірині Володимирівні у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:037:0086) по вул. Зеленогірській, 20  

загальною площею 0,0480 га (у тому числі по угіддях: 0,0480 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Рябусі Людмилі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Партизанській, 42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рябусі Людмилі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:129:0061) по вул. Партизанській, 42  загальною 

площею 0,0419 га (у тому числі по угіддях: 0,0419 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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20. Затвердити Фещенку Володимиру Володимировичу та Фещенку 

Сергію Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Балтійській, 69 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Фещенку Володимиру Володимировичу та Фещенку  

Сергію Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:003:0103) по вул. Балтійській, 69 загальною 

площею 0,1536  га (у тому числі по угіддях: 0,1536 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Шадурському Олексію Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Амурській, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шадурському Олексію Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:40:319:0060) по вул. Амурській, 9  

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. 
 

22. Затвердити Тарасову Володимиру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

тупику Озерному, 10/5 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарасову Володимиру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:186:0031) по тупику Озерному, 10/5   

загальною площею 0,0632 га (у тому числі по угіддях: 0,0632 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Ліпіній Вірі Гаврилівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Ліпіній Вірі Гаврилівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0482) по пров. Березовому, 3 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. 
 

24. Затвердити Каплуновій Наталії Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Толстого, 22/46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Каплуновій Наталії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:129:0060) по вул. Толстого, 22/46 загальною 

площею 0,0320 га (у тому числі по угіддях: 0,0320 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Буразі Наталії В’ячеславівні та Корінь Вікторії 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Омській, 6-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Буразі Наталії В’ячеславівні та Корінь Вікторії  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:391:0231) по вул.   загальною площею 0,0706 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0706 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити Скобелевій Марині Геннадіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

пров. Веселому, 31 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скобелевій Марині Геннадіївні у спільну часткову власність 

земельну ділянку по пров. Веселому, що складає 13/25 частину від  

загальної площі 0,1493 га, з них земельна ділянка (кадастровий  

№ 3510100000:42:370:0055) площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях:  

0,1000 га – землі малоповерхової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови та земельна ділянка  

 



 
 

9   

(кадастровий № 3510100000:42:370:0056) площею 0,0493 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0493 га – рілля) для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

28. Контроль за виконанням цього 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 35 83 56 



Доопрацьований 25.09.2020 (видалено пункт) 

ПРОЄКТ № 4374  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “____”___________ 2020 року                                             № ____ 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 89, 116, 118, 

121, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

статтями 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяви громадян та 

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 Кошельник Світлані Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Водогінній, 57 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кошельник Світлані Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:093:0095) по вул. Водогінній, 57 загальною 

площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях: 0,0614 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Курбановій Анастасії Русланівні та Курбановій Єлизаветі 

Руславнівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Завадівській, 12-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Курбановій Анастасії Русланівні та Курбановій Єлизаветі 

Руславнівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:49:427:0089) по вул. Завадівській, 12-а загальною площею  

0,1422 га (у тому числі по угіддях: 0,1422 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 Ревякіну Миколі Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ревякіну Миколі Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:409:0083) по вул. Луганській, 11 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. 
 

4. Затвердити Гребенку Миколі Павловичу, Громовій Світлані Григорівні 

та Гребенко Ганні Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Ушакова, 59 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гребенку Миколі Павловичу, Громовій Світлані Григорівні та 

Гребенко Ганні Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:386:0054) по вул. Ушакова, 59 загальною 

площею 0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Калинич Світлані Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Криничуватому, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Калинич Світлані Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:172:0104) по пров. Криничуватому, 17 

загальною площею 0,0754 га (у тому числі по угіддях: 0,0754 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового  

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Руслана Слободянюка, 57 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Мельнику Олексію Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0096) по вул. Руслана 

Слободянюка, 57 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. 
 

7. Затвердити Березовському Олександру Васильовичу, Пацан Валентині 

Дмитрівні та Юхименку Олегу Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Сосновому, 23 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Березовському Олександру Васильовичу, Пацан Валентині 

Дмитрівні та Юхименку Олегу Петровичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:402:0040) по пров. Сосновому, 23 

загальною площею 0,0415 га (у тому числі по угіддях: 0,0415 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Івановій Марині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гулого – Гуленка, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Івановій Марині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:207:0040) по пров. Гулого – Гуленка, 6  

загальною площею 0,0527 га (у тому числі по угіддях: 0,0527 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити Горбачовій Галині Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по проїзду Євгена Березняка, 21   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 

Передати Горбачовій Галині Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0121) по проїзду Євгена Березняка, 21     

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. 
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10. Затвердити Стовбі Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Грибоєдова, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стовбі Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:396:0109) по пров. Грибоєдова, 14 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. 
 

11. Затвердити Матюшенку Вадиму Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Матюшенку Вадиму Юрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:346:0030) по вул. Баженова, 10 загальною 

площею 0,0370 га (у тому числі по угіддях: 0,0370 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Караман Світлані Михайлівні та Караману Олександру 

Матвійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Шосейному, 3 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Караман Світлані Михайлівні та Караману Олександру 

Матвійовичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:428:0105) по пров. Шосейному, 3 загальною площею  

0,0381 га (у тому числі по угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

13. Затвердити Нещадіменко Людмилі Степанівні та Портею Руслану 

Степановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Володимира Івасюка, 21 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Нещадіменко Людмилі Степанівні та Портею  

Руслану Степановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0062) по вул. Володимира Івасюка, 21 

загальною площею 0,0640 га (у тому числі по угіддях: 0,0640 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Холіну Сергію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Олінського, 62  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Холіну Сергію Володимировичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:223:0028) по вул. Івана Олінського, 62    

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. 
 

15. Затвердити Волошиній Людмилі Миколаївні та Савченко Валентині 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Авіаційній, 23 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Волошиній Людмилі Миколаївні та Савченко Валентині 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:11:090:0089) по вул. Авіаційній, 23 загальною площею 0,0680 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0680 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Магар Іскандар Надії Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Магар Іскандар Надії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:029:0099) по вул. Якима Лелекі, 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. 
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17. Затвердити Татарову Миколі Пантелейовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Франка, 51/19  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Татарову Миколі Пантелейовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:119:0073) по вул. Івана Франка, 51/19    

загальною площею 0,0355 га (у тому числі по угіддях: 0,0  га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Гаврусенку Дмитру Володимировичу, Гаврусенко 

Агерпині Олексіївні та Кутай Ірині Володимирівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Зеленогірській, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гаврусенку Дмитру Володимировичу, Гаврусенко Агерпині 

Олексіївні та Кутай Ірині Володимирівні у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:037:0086) по вул. Зеленогірській, 20  

загальною площею 0,0480 га (у тому числі по угіддях: 0,0480 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Рябусі Людмилі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Партизанській, 42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рябусі Людмилі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:129:0061) по вул. Партизанській, 42  загальною 

площею 0,0419 га (у тому числі по угіддях: 0,0419 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Фещенку Володимиру Володимировичу та Фещенку 

Сергію Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Балтійській, 69 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Фещенку Володимиру Володимировичу та Фещенку  

Сергію Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:003:0103) по вул. Балтійській, 69 загальною 

площею 0,1536  га (у тому числі по угіддях: 0,1536 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Шадурському Олексію Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Амурській, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шадурському Олексію Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:40:319:0060) по вул. Амурській, 9  

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. 
 

22. Затвердити Тарасову Володимиру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

тупику Озерному, 10/5 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тарасову Володимиру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:186:0031) по тупику Озерному, 10/5   

загальною площею 0,0632 га (у тому числі по угіддях: 0,0632 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Ліпіній Вірі Гаврилівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ліпіній Вірі Гаврилівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0482) по пров. Березовому, 3 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. 
 

24. Затвердити Буразі Наталії В’ячеславівні та Корінь Вікторії 

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

спільну сумісну власність по вул. Омській, 6-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Буразі Наталії В’ячеславівні та Корінь Вікторії  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:391:0231) по вул.   загальною площею 0,0706 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0706 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

25. Затвердити Скобелевій Марині Геннадіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

пров. Веселому, 31 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скобелевій Марині Геннадіївні у спільну часткову власність 

земельну ділянку по пров. Веселому, що складає 13/25 частину від  

загальної площі 0,1493 га, з них земельна ділянка (кадастровий  

№ 3510100000:42:370:0055) площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях:  

0,1000 га – землі малоповерхової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови та земельна ділянка  

(кадастровий № 3510100000:42:370:0056) площею 0,0493 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0493 га – рілля) для ведення особистого селянського господарства за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

27. Контроль за виконанням цього 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 35 83 56 


