
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від 18 серпня 2020 року                 № 3382 
 

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 Требенко Ганні Сергіївні, Требенку Юрію Валерійовичу та 

Шостак Олені Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Саксаганському, 30-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Требенко Ганні Сергіївні, Требенку Юрію Валерійовичу та 

Шостак Олені Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0089) по пров. Саксаганському, 30-а  

загальною площею 0,0671 га (у тому числі по угіддях: 0,0671 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Коліснику Віталію Володимировичу та Горобець Лілії 

Валеріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Станіславській, 18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Коліснику Віталію Володимировичу та Горобець Лілії 

Валеріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:40:337:0016) по вул. Станіславській, 18 загальною площею 

0,0411 га (у тому числі по угіддях: 0,0411 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 Пойченко Олександрі Вікторівні та Мелішкевич Наталі 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Павла Рябкова, 39-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пойченко Олександрі Вікторівні та Мелішкевич Наталі 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:261:0042) по вул. Павла Рябкова, 39-а загальною площею 

0,0619 га (у тому числі по угіддях: 0,0619 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

4. Затвердити Хорошко Євгенії Вікторівні та Чернишу Денису 

Олексійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Воронезькій, 52 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Хорошко Євгенії Вікторівні та Чернишу Денису Олексійовичу 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:367:0066) по вул. Воронезькій, 52 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. 
 

5. Затвердити Колібабі Григорію Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Керченській, 2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Колібабі Григорію Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:010:0044) по вул. Керченській, 2 загальною 

площею 0,0675 га (у тому числі по угіддях: 0,0675 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Коркач Олександрі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Пилипа Орлика, 56 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коркач Олександрі Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:074:0059) по пров. Пилипа Орлика, 56 

загальною площею 0,0611 га (у тому числі по угіддях: 0,0611 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Косенко Аллі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Косенко Аллі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:261:0044) по вул. Каховській, 14 загальною 

площею 0,0420 га (у тому числі по угіддях: 0,0420 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Фисану Костянтину Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Дагестанській, 33 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Фисану Костянтину Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:16:103:0114) по вул. Дагестанській, 33 загальною 

площею 0,0230 га (у тому числі по угіддях: 0,0230 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 15 рішення міської ради  

від 05.03.2020 № 3200 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам».  

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Сугокліївській, 2-а для будівництва та обслуговування 

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

Передати Самойленко Анні Анатоліївні та Корінфілу Анатолію 

Євгенійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:416:0050) по вул. Сугокліївській, 2-а загальною площею 

0,0652 га (у тому числі по угіддях: 0,0652 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. 
 

10. Затвердити Вороні Івану Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кишинівській, 20/16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вороні Івану Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:353:0054) по вул. Кишинівській, 20/16  

загальною площею 0,0385 га (у тому числі по угіддях: 0,0385 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Семенову Валерію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Вінницькій, 11 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Семенову Валерію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:40:319:0057) по вул. Вінницькій, 11  

загальною площею 0,0499 га (у тому числі по угіддях: 0,0499 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Бензар Ліні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 34  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бензар Ліні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0065) по вул. Ризькій, 34 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Ушакову Сергію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ушакову Сергію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:409:0079) по вул. Прирічній, 10  
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загальною площею 0,0760 га (у тому числі по угіддях: 0,0760 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Сіроштану Григорію Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сіроштану Григорію Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:006:0040) по вул. Керченській, 31   

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 технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Косокутному, 12 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Дєточці Максиму Федоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0106) по пров. Косокутному, 12 загальною 

площею 0,0572 га (у тому числі по угіддях: 0,0572 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

16. Затвердити Тихонову Василю Олексійовичу та Тихоновій Ірині 

Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Садовій, 107 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Тихонову Василю Олексійовичу та Тихоновій Ірині Степанівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:373:0123) по вул. Садовій, 107 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. 
 

17. Затвердити Кишлян Наталії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Озерна Балка, 39 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кишлян Наталії Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:186:0035) по вул. Озерна Балка, 39 загальною 

площею 0,0991 га (у тому числі по угіддях: 0,0991 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

18. Затвердити Покаленку Василю Миколайовичу та Покаленко Людмилі 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Івана Виговського, 47 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Покаленку Василю Миколайовичу та Покаленко  

Людмилі Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:053:0179) по вул. Івана Виговського, 47  

загальною площею 0,0823 га (у тому числі по угіддях: 0,0823 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул.  Ціолковського, 50 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Коліснику Олександру Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:080:0104) по вул. Ціолковського, 50   

загальною площею 0,0350 га (у тому числі по угіддях: 0,0350 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Малухіній Любові Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Петра Лахмана, 41/15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Малухіній Любові Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0075) по вул. Петра Лахмана, 41/15   

загальною площею 0,0423 га (у тому числі по угіддях: 0,0423 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. 
 

21. Затвердити Савенку Вячеславу Григоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тульській, 35 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Савенку Вячеславу Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:376:0040) по вул. Тульській, 35 загальною 

площею 0,0580 га (у тому числі по угіддях: 0,0580 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Тюріній Антоніні Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тульській, 53 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тюріній Антоніні Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:374:0041) по вул. Тульській, 53 загальною 

площею 0,0576 га (у тому числі по угіддях: 0,0576 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Флорі Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Водогінній, 78 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Флорі Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:087:0041) по вул. Водогінній, 78 загальною 

площею 0,0895 га (у тому числі по угіддях: 0,0895 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Жанкову Олександру Валерійовичу та Новосьоловій Яні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Симона Петлюри, 85 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Жанкову Олександру Валерійовичу та Новосьоловій Яні 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:188:0114) по вул. Симона Петлюри, 85 загальною площею 

0,0636 га (у тому числі по угіддях: 0,0636 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

25. Затвердити Чорнобривцю Володимиру Петровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чорнобривцю Володимиру Петровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:25:180:0015) по пров. Васнецова, 8    

загальною площею 0,0675 га (у тому числі по угіддях: 0,0675 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Обойдихаті Володимиру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Акмолінській, 75 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Обойдихаті Володимиру Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:384:0061) по вул. Акмолінській, 75  

загальною площею 0,0496 га (у тому числі по угіддях: 0,0496 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити Орловій Любові Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Орловій Любові Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:245:0068) по вул. Галушкіна, 76 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. 
 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
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передається у власність по вул. Пляжній, 109  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бікташовій Людмилі Анатоліївні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:100:0054) по вул. Пляжній, 109 загальною 

площею 0,0487 га (у тому числі по угіддях: 0,0487 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Хитрій Вірі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Ананіївському, 35-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Хитрій Вірі Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:190:0103) по пров. Ананіївському, 35-а 

загальною площею 0,0477 га (у тому числі по угіддях: 0,0477 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

30. Затвердити Лазорику Івану Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Грибоєдова, 25-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лазорику Івану Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:396:0108) по пров. Грибоєдова, 25-а загальною 

площею 0,0416 га (у тому числі по угіддях: 0,0416 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

31. Затвердити Марченко Любові Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Марченко Любові Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:391:0234) по вул. Суворова, 11 загальною 

площею 0,0418 га (у тому числі по угіддях: 0,0418 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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32. Затвердити Чакієву Руслану Башировичу та Парамієнку Андрію 

Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Олександра Матросова, 106  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Чакієву Руслану Башировичу та Парамієнку Андрію 

Леонідовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:278:0064) по вул. Олександра Матросова, 106 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

33. Затвердити Гордійчук Ніні Петрівні та Вівчаренку Руслану 

Вікторовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Київській, 106/30 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гордійчук Ніні Петрівні та Вівчаренку Руслану  

Вікторовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:17:119:0072) по вул. Київській, 106/30 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. 
 

34. Затвердити Митрошенко Ніні Іванівні та Барановській Анні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Акмолінській, 78 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Митрошенко Ніні Іванівні та Барановській Анні  

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:384:0060) по вул. Акмолінській, 78 загальною площею  

0,0508 га (у тому числі по угіддях: 0,0508 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

35. Затвердити Карпачовій Наталі Вільївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Інтернаціональній, 54 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Карпачовій Наталі Вільївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:39:338:0250) по вул. Інтернаціональній, 54  

загальною площею 0,0468 га (у тому числі по угіддях: 0,0468 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

36. Затвердити Шевченко Ірині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Власенка, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шевченко Ірині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0090) по вул. Юрія Власенка, 8 загальною 

площею 0,0339 га (у тому числі по угіддях: 0,0339 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

37. Затвердити Півоваровій Надії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олександра Довженка, 12, 

смт Нове для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Півоваровій Надії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:070:0247) по вул. Олександра Довженка, 12,  

смт Нове загальною площею 0,1500 га (у тому числі по угіддях: 0,1500 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

39. 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 


