
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 18 серпня 2020 року        № 3379 

 

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 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 Черкашиній Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Запорізькому, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Черкашиній Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:191:0054) по пров. Запорізькому, 10 загальною 

площею 0,0387 га (у тому числі по угіддях: 0,0387 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

2. Затвердити Рябоконь Ніні Гаврилівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рябоконь Ніні Гаврилівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:384:0059) по вул. Саратовській, 76     загальною 

площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 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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3. Затвердити Копієвському Василю Костянтиновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Антонова, 27/12 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Копієвському Василю Костянтиновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:13:078:0050) по вул. Антонова, 27/12     

загальною площею 0,0374 га (у тому числі по угіддях: 0,0374 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

4. Затвердити Мазур Марині Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Богуна, 124 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мазур Марині Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:037:0081) по вул. Івана Богуна, 124    загальною 

площею 0,0824 га (у тому числі по угіддях: 0,0824 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

5. Затвердити Бойченку Юрію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Маяковського, 75 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бойченку Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:136:0096) по вул. Маяковського, 75   загальною 

площею 0,0446 га (у тому числі по угіддях: 0,0446 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

6. Затвердити Міську Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Бобринецький шлях, 184/2  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Міську Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:438:0062) по вул. Бобринецький шлях, 184/2      

загальною площею 0,0411 га (у тому числі по угіддях: 0,0411 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 Куценко Поліні Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Краснодонській, 30-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Куценко Поліні Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:423:0085) по вул. Краснодонській, 30-а    

загальною площею 0,0623 га (у тому числі по угіддях: 0,0623 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

8. Затвердити Терещенку Володимиру Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Слободянюка, 98 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Терещенку Володимиру Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:21:145:0104) по вул. Руслана 

Слободянюка, 98 загальною площею 0,0881 га (у тому числі по угіддях:  

0,0881 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

9. Затвердити Ковальчук Людмилі Миколаївні та Ведмеденко Оксані 

Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Північній, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковальчук Людмилі Миколаївні та Ведмеденко Оксані 

Петрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:49:436:0043) по вул. Північній, 5 загальною площею 0,2000 га (у 

тому числі по угіддях: 0,2000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

10. Затвердити Карпенку Миколі Андрійовичу  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сімферопольській, 42 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Карпенку Миколі Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:107:0101) по вул. Сімферопольській, 42  

загальною площею 0,0767 га (у тому числі по угіддях: 0,0767 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

11. Затвердити Петровій Ірині Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Маркшейдерському, 4-а  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Петровій Ірині Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0103) по пров. Маркшейдерському, 4-а  

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

12. Затвердити Кучмістенко Ксенії Юріївні та Грицуну Олександру 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Східній, 43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кучмістенко Ксенії Юріївні та Грицуну Олександру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:190:0099) по вул. Східній, 43  загальною площею  

0,1333 га (у тому числі по угіддях: 0,1333 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 

13. Затвердити Щельнику Сергію Миколайовичу  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 60 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Щельнику Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:370:0066) по вул. Воронезькій, 60    загальною 

площею 0,0213 га (у тому числі по угіддях: 0,0213 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 

 

14. Затвердити Кальченко Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Пугачова, 7 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кальченко Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0119) по вул. Пугачова, 7 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. 

 

15. Затвердити Столяренко Наталії Миколаївні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олександрійській, 47/159 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Столяренко Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:292:0041) по вул. Олександрійській, 47/159    

загальною площею 0,0284 га (у тому числі по угіддях: 0,0284 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

16. Затвердити Черноморченку Віталію Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Затишній, 35/6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Черноморченку Віталію Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:13:074:0115) по вул. Затишній, 35/6 

загальною площею 0,0750 га (у тому числі по угіддях: 0,0750 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

17. Затвердити Федорову Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

вул. Солдатській, 84 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Федорову Олександру Олександровичу у власність земельні 

ділянки по вул. Солдатській, 84 загальною площею 0,0243 га, з них: ділянка 

(кадастровий № 3510100000:46:351:0134) площею 0,0026 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0026 га – малоповерхова забудова) та ділянка (кадастровий  

№ 3510100000:46:351:0133) площею 0,0217 га (у тому числі по угіддях:  

0,0217 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

18. Затвердити Мілютіній Юлії Володимирівні, Мироненко Людмилі 

Павлівні та Савченку Юрію Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 45/83 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мілютіній Юлії Володимирівні, Мироненко Людмилі Павлівні 

та Савченку Юрію Володимировичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:29:259:0040) по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 45/83 загальною площею 0,0507 га (у тому числі по угіддях:  

0,0507 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

19. Затвердити Галіченку Анатолію Корнійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мозеса Гомберга, 5 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Галіченку Анатолію Корнійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:192:0026) по вул. Мозеса Гомберга, 5  

загальною площею 0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

20. Затвердити Щуцькій Тетяні Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Панфьорова, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Щуцькій Тетяні Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:432:0071) по вул. Панфьорова, 65 загальною 

площею 0,0625 га (у тому числі по угіддях: 0,0625 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 

 

21. Затвердити Черевашко Любові Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Делегатській, 54-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Черевашко Любові Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:032:0037) по вул. Делегатській, 54-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. 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Донецькій, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Самойленко Людмилі Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:21:169:0092) по вул. Донецькій, 5 

загальною площею 0,0531 га (у тому числі по угіддях: 0,0531 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

23. Затвердити Свириденку Олегу Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Нестерова, 8 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Свириденку Олегу Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:25:156:0113) по пров. Нестерова, 8 

загальною площею 0,0915 га (у тому числі по угіддях: 0,0915 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

24. Затвердити Жовтилу Олегу Олеговичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Жовтилу Олегу Олеговичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:204:0048) по пров. Правди, 4 загальною 

площею 0,0599 га (у тому числі по угіддях: 0,0599 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

25. Затвердити Мойсєєву Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Преображенській, 94-а для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мойсєєву Олександру Олександровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:42:339:0053) по  

вул. Преображенській, 94-а загальною площею 0,0574 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0574 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

26. Затвердити Павліченко Тетяні Іванівні та Волковій Світлані Василівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Світлогорській, 7 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Павліченко Тетяні Іванівні та Волковій Світлані Василівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:158:0044) по вул. Світлогорській, 7 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. 

 

27. Затвердити Протецькій Раїсі Олександрівні та Тараненку Вадиму 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ігіта Гаспаряна, 36 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Протецькій Раїсі Олександрівні та Тараненку Вадиму 

Анатолійовичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:090:0086) по вул. Ігіта Гаспаряна, 36 загальною площею  

0,0655 га (у тому числі по угіддях: 0,0655 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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28. Затвердити Токар Наталії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нахімова, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Токар Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:224:0089) по вул. Нахімова, 19 загальною 

площею 0,0599 га (у тому числі по угіддях: 0,0599 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

29. Затвердити Загривенко Валентині Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Холодноярській, 90 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Загривенко Валентині Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:04:019:0043) по  

вул. Холодноярській, 90 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. 

 

30. Затвердити Мукіну Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 117 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мукіну Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:297:0035) по вул. Галушкіна, 117 загальною 

площею 0,0737 га (у тому числі по угіддях: 0,0737 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

31. Затвердити Самсонову Олексію Володимировичу та Козаченко Олені 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ігіта Гаспаряна, 69 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Самсонову Олексію Володимировичу та Козаченко Олені 

Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:110:0044) по вул. Ігіта Гаспаряна, 69 загальною площею 
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0,0678 га (у тому числі по угіддях: 0,0678 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 

32. Затвердити Хілімончику Володимиру Миколайовичу, Геріній Юлії 

Миколаївні, Івахненко Наталії Миколаївні, Згамі Василю Володимировичу та 

Мірошник Аллі Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Херсонській, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хілімончику Володимиру Миколайовичу, Геріній Юлії 

Миколаївні, Івахненко Наталії Миколаївні, Згамі Василю Володимировичу та 

Мірошник Аллі Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:361:0082) по вул. Херсонській, 24 загальною 

площею 0,0770 га (у тому числі по угіддях: 0,0770 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

33. Затвердити Невдасі Олені Миколаївні, Невдасі Антону 

Володимировичу та Невдасі Артему Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Парізької комуни, 6 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Невдасі Олені Миколаївні, Невдасі Антону Володимировичу та 

Невдасі Артему Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0122) по вул. Парізької комуни, 6 

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. 

 

34. Затвердити Саєнку Павлу Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Ізмаїльському, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Саєнку Павлу Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:364:0060) по пров. Ізмаїльському, 9 загальною 

площею 0,0462 га (у тому числі по угіддях: 0,0462 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 

 

35. Затвердити Козинцю Володимиру Георгійовичу та Дубініну Руслану 

Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 88 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Козинцю Володимиру Георгійовичу та Дубініну Руслану 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:145:0103) по вул. Руслана Слободянюка, 88 загальною 

площею 0,0555 га (у тому числі по угіддях: 0,0555 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

36. Затвердити Сороці Сергію Валерійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сороці Сергію Валерійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:107:0100) по вул. Сімферопольській, 31 

загальною 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. 

 

37. Затвердити Смірновій Галині Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Річковому, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Смірновій Галині Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:29:265:0038) по пров. Річковому, 15 загальною 

площею 0,0690 га (у тому числі по угіддях: 0,0690 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

38. Затвердити Мошковій Тетяні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Річковому, 15 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мошковій Тетяні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:29:265:0039) по пров. Річковому, 15 загальною 

площею 0,0690 га (у тому числі по угіддях: 0,0690 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

39. Затвердити Стаценку Анатолію Вікторовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Биковській, 64 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стаценку Анатолію Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:299:0078) по вул. Верхній Биковській, 64 

загальною площею 0,0801 га (у тому числі по угіддях: 0,0801 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

40. Затвердити Власенку Ігорю Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Преображенській, 94 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Власенку Ігорю Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:339:0054) по вул. Преображенській, 94 

загальною площею 0,0574 га (у тому числі по угіддях: 0,0574 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

41. Затвердити Андріюку Григорію Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Курському, 21 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Андріюку Григорію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0099) по вул. пров. Курському, 21 

загальною площею 0,0479 га (у тому числі по угіддях: 0,0479 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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42. Затвердити Чирві Валентині Ігорівні та Ціпов’язу Сергію Івановичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Дарвіна, 30 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чирві Валентині Ігорівні та Ціпов’язу Сергію Івановичу у  

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:19:179:0062) по вул. Дарвіна, 30 загальною площею 0,1278 га  

(у тому числі по угіддях: 0,1278 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

43. Затвердити Скринік Наталії Петрівні та Скриніку Віктору 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Володимира Антоновича, 1 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Скринік Наталії Петрівні та Скриніку Віктору Анатолійовичу у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:34:222:0077) по вул. Володимира Антоновича, 1 загальною 

площею 0,0612 га (у тому числі по угіддях: 0,0612 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

44. Затвердити Войткевичу Олександру Аркадійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Шухевича, 50-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Войткевичу Олександру Аркадійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:14:125:0055) по вул. Романа 

Шухевича, 50-а загальною площею 0,0389 га (у тому числі по угіддях:  

0,0389 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

45. Затвердити Гончаренко Євгенії Леонтіївні та Письменній Ніні 

Семенівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ігіта Гаспаряна, 50 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Гончаренко Євгенії Леонтіївні та Письменній Ніні Семенівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:098:0092) по вул. Ігіта Гаспаряна, 50 загальною площею  

0,0677 га (у тому числі по угіддях: 0,0677 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 

46. Затвердити Ніколаєнко Галині Олександрівні, Морозову Анатолію 

Михайловичу та Мальцю Руслану Дмитровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Левитського, 88 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ніколаєнко Галині Олександрівні, Морозову Анатолію 

Михайловичу та Мальцю Руслану Дмитровичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:127:0042) по вул. Миколи 

Левитського, 88 загальною площею 0,0692 га (у тому числі по угіддях:  

0,0692 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови.  

 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 

48. 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 


