
ПРОЄКТ № 318  

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від “____”___________ 2021 року                                         № _____ 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 88, 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 технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи погодження суміжних власників 

(користувачів) земельних ділянок, наявне нерухоме майно та заяви громадян, 

Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Резніченко Юлії Петрівні та Царенко Ользі Яківні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Садовій, 48/31 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Резніченко Юлії Петрівні та Царенко Ользі Яківні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:39:338:0257) 

по вул. Садовій, 48/31  загальною площею 0,1012 га (у тому числі по угіддях: 

0,1012 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Колеснику Євгенію Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Колеснику Євгенію Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:066:0119) по вул. Новослобідській, 32   

загальною площею 0,0520 га (у тому числі по угіддях: 0,0520 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. 
 

3. Затвердити Лайковій Раїсі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лайковій Раїсі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:395:0055) по вул. Суворова, 35 загальною 

площею 0,0445 га (у тому числі по угіддях: 0,0445 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Радецькій Тетяні Вікторівні та Бак Оксані Михайлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Яновського, 48 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Радецькій Тетяні Вікторівні та Бак Оксані Михайлівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:338:0227) по вул. Яновського, 48 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. 
 

5. Затвердити Мошуренку Василю Івановичу, Лішневському Олегу 

Андрійовичу та Коваленку Михайлу Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Левитського, 92/19 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Мошуренку Василю Івановичу, Лішневському Олегу 

Андрійовичу та Коваленку Михайлу Григоровичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:123:0047) по вул. Миколи 

Левитського, 92/19 загальною площею 0,0393 га (у тому числі по угіддях: 

0,0393 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

6. Затвердити Мончук Тетяні Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Романа 
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Майстерюка, 32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Мончук Тетяні Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:348:0175) по вул. Романа Майстерюка, 32  

загальною площею 0,0505 га (у тому числі по угіддях: 0,0505 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Теплюку Петру Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Олексіївському, 40 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Теплюку Петру Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:401:0064) по пров. Олексіївському, 40 

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. 
 

8. Затвердити Рибалці Сергію Григоровичу та Кульбашній Ользі 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Кишинівській, 13 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Рибалці Сергію Григоровичу та Кульбашній Ользі  

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:353:0053) по вул. Кишинівській, 13 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. 
 

9. Затвердити Стойчевій Тетяні Вікторівні та Романенко Марині 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Преображенській, 91 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Романенко Марині Василівні у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:38:312:0046) по  

вул. Преображенський, 91 що складає 1/2 частини від загальної площі  
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0,0879 га (у тому числі по угіддях: 0,0879 га – землі малоповерхової забудови) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  
 

10. Затвердити Соколенко Лідії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Артилерійському 2-у, 19  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Соколенко Лідії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:314:0058) по пров. Артилерійському 2-у, 19    

загальною площею 0,0500 га (у тому числі по угіддях: 0,0500 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Лазарчуку Олегу Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Степовому, 17-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лазарчуку Олегу Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:158:0048) по пров. Степовому, 17-б загальною 

площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Стельмащук Ользі Максимівні та Гриппі Любові 

Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Цілинній, 33 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Стельмащук Ользі Максимівні та Гриппі Любові  

Федорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:418:0077) по вул. Цілинній, 33 загальною площею 0,0498 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0498 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Кучмі Юлії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Солдатському, 7 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Кучмі Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:016:0039) по пров. Солдатському, 7 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. 
 

14. Затвердити Шпаркому Сергію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Нейгауза, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шпаркому Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:29:199:0126) по вул. Нейгауза, 30 загальною 

площею 0,0662 га (у тому числі по угіддях: 0,0662 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Сарапіонову Олександру Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Новоселівському, 1-а для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Сарапіонову Олександру Михайловичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:42:364:0064) по  

пров. Новоселівському, 1-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. 
 

16. Затвердити Бондаренко Галині Петрівні та Шпак Галині Михайлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Окружному, 20 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Бондаренко Галині Петрівні та Шпак Галині  

Михайлівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:34:190:0109) по пров. Окружному, 20 загальною площею  

0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607 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. 
 

17. Затвердити Косенку Роману Станіславовичу, Бринзі Василю 

Володимировичу та Костючик Євгенії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Луньова, 42 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Косенку Роману Станіславовичу, Бринзі Василю 

Володимировичу та Костючик Євгенії Сергіївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:49:427:0098) по вул. Павла 

Луньова, 42 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. 
 

18. Затвердити Чернію Святославу Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Сагайдачного, 67-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Чернію Святославу Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:039:0087) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 67-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. 
 

19. Затвердити Патинку Сергію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Балтійській, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Патинку Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:003:0105) по вул. Балтійській, 15 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. 
 

20. Затвердити Овчаренку Василю Михайловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Сєдова, 13 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Овчаренку Василю Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:243:0099) по пров. Сєдова, 13 загальною 

площею 0,0448 га (у тому числі по угіддях: 0,0448 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

21. Затвердити Кочієру Богдану Михайловичу та Єрьоменко Аллі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Балківському, 22 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Кочієру Богдану Михайловичу та Єрьоменко Аллі  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:313:0033) по пров. Балківському, 22 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. 
 

22. Затвердити Черняєву Ігорю Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Черняєву Ігорю Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0076) по вул. Ізмаїльській, 23 загальною 

площею 0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Іщенко Катерині Хадирмолдовні та Радзієвській Світлані 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Єгорова, 101 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Іщенко Катерині Хадирмолдовні та Радзієвській Світлані 

Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:198:0033) по вул. Єгорова, 101 загальною площею 0,0690 га 



 
 

8   

(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. 
 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Канатній, 17 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Бережній Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:349:0065) по вул. Канатній, 17 загальною 

площею 0,0519 га (у тому числі по угіддях: 0,0519 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Кравченко Ірині Володимирівні та Кравченко Наталії 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Прирічній, 22 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Кравченко Ірині Володимирівні та Кравченко Наталії 

Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:410:0104) по вул. Прирічній, 22 загальною площею 0,0994 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0994 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити Кріпак Любові Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 63/41 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Кріпак Любові Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:367:0092) по вул. Таврійській, 63/41 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. 
 

27. Затвердити Самар Світлані Сергіївні та Костюку Юрію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Світлій, 56 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Самар Світлані Сергіївні та Костюку Юрію  

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:218:0068) по вул. Світлій, 56 загальною площею 0,0533 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0533 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

28. Затвердити Пивовару Івану Юрійовичу та Пивовару Сергію 

Юрійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Григорія Синиці, 35 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Пивовару Івану Юрійовичу та Пивовару Сергію  

Юрійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:03:020:0014) по вул. Григорія Синиці, 35 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. 
 

29. Затвердити Самофал Тетяні Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Ламаному, 15/7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Самофал Тетяні Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:352:0071) по пров. Ламаному, 15/7 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Холодноярській, 159 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Настасієнку Руслану Ігоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0467) по вул. Холодноярській, 159 

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

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

31. Затвердити Скрипниченку Руслану Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Приміська, 7-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Скрипниченку Руслану Володимировичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:405:0078) по вул. Приміська, 7-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. 
 

32. Затвердити Крадижону Сергію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Родниковій, 1/4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Крадижону Сергію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:192:0016) по вул. Родниковій, 1/4 

загальною площею 0,0624 га (у тому числі по угіддях: 0,0624 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

33. Затвердити Федоровій Валентині Миколаївні та Коробко Ларисі 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Вишняківському, 19 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Федоровій Валентині Миколаївні та Коробко  

Ларисі Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:385:0051) по пров. Вишняківському, 19 

загальною площею 0,0443 га (у тому числі по угіддях: 0,0443 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

34. Затвердити Ковалю Анатолію Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Закарпатській, 7 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Ковалю Анатолію Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:144:0065) по вул. Закарпатській, 7 загальною 

площею 0,0506 га (у тому числі по угіддях: 0,0506 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Ползунова, 39, смт Нове для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Бубелі Людмилі Сафронівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:157:0063) по вул. Ползунова, 39, смт Нове   

загальною площею 0,0974 га (у тому числі по угіддях: 0,0974 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

36. Затвердити Балабух Тетяні Петрівні, Балабуху Миколі Григоровичу 

та Вірченко Юлії Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Акмолінської, 92 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Балабух Тетяні Петрівні, Балабуху Миколі Григоровичу та 

Вірченко Юлії Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:42:378:0046) по вул. Акмолінській, 92 загальною 

площею 0,0783 га (у тому числі по угіддях: 0,0783 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Ризькій, 15 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Березовському Юрію Олександровичу та Березовській  

Оксані Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510166900:04:035:0061) по вул. Ризькій, 15 загальною площею 0,0373 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0373 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

38. Затвердити Бондаренку Андрію Сергійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Тараса Карпи, 30 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Бондаренку Андрію Сергійовичу у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:29:202:0054) по вул. Тараса 

Карпи, 30 що складає 3/5 частини від загальної площі 0,0889 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0889 га – землі малоповерхової забудови) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  
 

39. Затвердити Коваленко Людмилі Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Коваленко Людмилі Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:15:1330062) по пров. Млиновому, 4-а загальною 

площею 0,0332 га (у тому числі по угіддях: 0,0332 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

41. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 
 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
 

 

Тетяна Антонова 35 83 56 


