
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 25 березня 2021 року                                           № 242 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

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

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

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

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

статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та заяви громадян, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Шокулу Сергію Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Осипенко, 27 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шокулу Сергію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:062:0161) по вул. Осипенко, 27 загальною 

площею 0,0503 га (у тому числі по угіддях: 0,0503 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Новікову Пилипу Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Новікову Пилипу Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:358:0124) по вул. Тихій, 23 загальною площею 

0,0740 га (у тому числі по угіддях: 0,0740 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 Реп’яху Віктору Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Середній П’ятихатській, 6  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Реп’яху Віктору Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:50:422:0052) по вул. Середній П’ятихатській, 6  

загальною площею 0,0937 га (у тому числі по угіддях: 0,0937 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Коваль Варварі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коваль Варварі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:430:0030) по пров. Абаканському, 10 загальною 

площею 0,0925 га (у тому числі по угіддях: 0,0925 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Шегеді Марії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Варшавській, 51-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шегеді Марії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:082:0087) по вул. Варшавській, 51-а загальною 

площею 0,0296 га (у тому числі по угіддях: 0,0296 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Міхальову Ігорю Володимировичу та Аровій Світлані 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Руслана Слободянюка, 131 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Міхальову Ігорю Володимировичу та Аровій Світлані Іванівні 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:160:0095) по вул. Руслана Слободянюка, 131 загальною 
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площею 0,0793 га (у тому числі по угіддях: 0,0793 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

7. Затвердити Тендюку Юрію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Салтикова-Щедріна, 42 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Тендюку Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0134) по вул. Салтикова-Щедріна, 42 

загальною площею 0,0573 га (у тому числі по угіддях: 0,0573 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Гавурі Тетяні Миколаївні та Кравцовій Оксані Петрівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по вул. Ціолковського, 28-а для будівництва та обслуговування 

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

Передати Гавурі Тетяні Миколаївні та Кравцовій Оксані Петрівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:073:0084) по вул. Ціолковського, 28-а загальною площею 

0,0551 га (у тому числі по угіддях: 0,0551 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

9. Затвердити Курченко Ользі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Гетьмана Сагайдачного, 118  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Курченко Ользі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:022:0050) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 118 

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Пріньку Юрію Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Достоєвського, 19 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пріньку Юрію Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0135) по пров. Достоєвського, 19 загальною 

площею 0,0397 га (у тому числі по угіддях: 0,0397 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

11. Затвердити Аушевій Ларисі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Маяковського, 26 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Аушевій Ларисі Григорівні у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:14:122:0077) по  

вул. Маяковського, 26, що складає 1/3 частину від загальної площі 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. 
 

12. Затвердити Максимченку Івану Івановичу та Биченко Лілії Вікторівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність, по тупику Київському, 3 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Максимченку Івану Івановичу та Биченко Лілії Вікторівні у 

спільну часткову власність земельну ділянку по тупику Київському, 3, що 

складає 1/2 частину від загальної площі 0,1994 га, з них: 0,1000 га (кадастровий  

№ 3510100000:16:103:0117) (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

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

громадської забудови та 0,0994 га (кадастровий № 3510100000:16:103:0116)  

(у тому числі по угіддях: 0,0994 га – рілля) для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  
 

13. Затвердити Шаповаловій Галині Михайлівні та Шаповалу 

Олександру Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Сугокліївській, 30-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шаповаловій Галині Михайлівні та Шаповалу  

Олександру Михайловичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:418:0074) по вул. Сугокліївській, 30-а загальною площею 
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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. 
 

14. Затвердити Майбороді Ігорю Васильовичу та Драбині Олексію 

Павловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність, по тупику Ватутіна, 7 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Майбороді Ігорю Васильовичу та Драбині Олексію  

Павловичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:406:0059) по тупику Ватутіна, 7 загальною площею 0,0844 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0844 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 спільну часткову власність, по вул. Євгена Подолянчука, 34 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Островій Олені Вікторівні у спільну часткову власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:089:0039) по вул. Євгена 

Подолянчука, 34, що складає 13/20 частин від загальної площі 0,0604 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0604 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Бабіюк Таїсі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Інтернаціональній, 61/96 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бабіюк Таїсі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:373:0104) по вул. Інтернаціональній, 61/96 

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. 
 

17. Затвердити Казакову Олександру Вікторовичу, Казаковій Жанні 

Олександрівні, Войцеховському Олександру Борисовичу та Войцеховській 

Валентині Макарівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Вадима Височина, 64 для 



 
 

6   

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Казакову Олександру Вікторовичу, Казаковій Жанні 

Олександрівні, Войцеховському Олександру Борисовичу та Войцеховській 

Валентині Макарівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:099:0038) по вул. Вадима Височина, 64 

загальною площею 0,0705 га (у тому числі по угіддях: 0,0705 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Кулікову Олександру Сергійовичу та Кулікову Сергію 

Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Рязанській, 2-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кулікову Олександру Сергійовичу та Кулікову  

Сергію Леонідовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:366:0082) по вул. Рязанській, 2-а загальною 

площею 0,0438 га (у тому числі по угіддях: 0,0438 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Швець Людмилі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Швець Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:357:0013) по вул. Фісановича, 75 загальною 

площею 0,0547 га (у тому числі по угіддях: 0,0547 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Брайченко Аллі Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Саксаганського, 73 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Брайченко Аллі Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:207:0033) по пров. Саксаганського, 73  

загальною площею 0,0393 га (у тому числі по угіддях: 0,0393 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. 
 

21. Затвердити Горбаньовій Оксані Андріївні, Качановій Карині 

Вікторівні та Суріловій Дарії Юріївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну сумісну власність, по вул. Генерала 

Родимцева, 74 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Горбаньовій Оксані Андріївні, Качановій Карині Вікторівні та 

Суріловій Дарії Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:350:0078) по вул. Генерала Родимцева, 74  

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. 
 

22. Затвердити Суріній Ользі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Суріній Ользі Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:073:0085) по вул. Ціолковського, 31 загальною 

площею 0,0514 га (у тому числі по угіддях: 0,0514 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

23. Затвердити Джемізі Олександрі Лазарівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Кам’яному, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Джемізі Олександрі Лазарівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:377:0050) по пров. Кам’яному, 17 загальною 

площею 0,0306 га (у тому числі по угіддях: 0,0306 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Гіті Тетяні Семенівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Преображенській, 28-б для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гіті Тетяні Семенівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:36:302:0025) по вул. Преображенській, 28-б 

загальною площею 0,0391 га (у тому числі по угіддях: 0,0391 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

25. Затвердити Мельнікову Анатолію Захаровичу та Мельніковій Раїсі 

Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Нижній Прирічній, 43 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мельнікову Анатолію Захаровичу та Мельніковій Раїсі 

Петрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:411:0046) по вул. Нижній Прирічній, 43 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. 
 

26. Затвердити Овчіннікову Дмитру Павловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Житомирській, 83 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Овчіннікову Дмитру Павловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:374:0042) по вул. Житомирській, 83 загальною 

площею 0,0492 га (у тому числі по угіддях: 0,0492 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

27. Затвердити Волковій Лідії Антонівні, Волкову Дмитру 

Анатолійовичу, Аліфіренко Наталії Олександрівні, Аліфіренку Дмитру 

Вікторовичу та Аліфіренку Костянтину Вікторовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Зарічному, 1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волковій Лідії Антонівні, Волкову Дмитру Анатолійовичу, 

Аліфіренко Наталії Олександрівні, Аліфіренку Дмитру Вікторовичу та 

Аліфіренку Костянтину Вікторовичу у спільну сумісну власність земельну 
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ділянку (кадастровий № 3510100000:45:359:0080) по пров. Зарічному, 1  

загальною площею 0,0590 га (у тому числі по угіддях: 0,0590 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

28. Затвердити Оношину Віталію Володимировичу, Корнєєвій Катерині 

Іванівні та Беденко Ганні Миколаївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

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

вул. Кропивницького, 70 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Оношину Віталію Володимировичу, Корнєєвій Катерині 

Іванівні та Беденко Ганні Миколаївні у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:28:240:0053) по вул. Кропивницького, 70 

загальною площею 0,0838 га (у тому числі по угіддях: 0,0838 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

29. Затвердити Ковтуненку Миколі Григоровичу та Хромовій Тетяні 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по пров. Щербаковському, 25/2 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковтуненку Миколі Григоровичу та Хромовій Тетяні  

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:34:224:0097) по пров. Щербаковському, 25/2 загальною площею 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

30. Затвердити Бугрій Тетяні Миколаївні та Клушиній Олені 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Ізмаїльській, 6 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бугрій Тетяні Миколаївні та Клушиній Олені  

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:366:0072) по вул. Ізмаїльській, 6 загальною площею 0,0585 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0585 га – малоповерхова забудова) для будівництва 
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та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

31. Затвердити Будніковій Світлані Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Слободянюка, 129/22 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Будніковій Світлані Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:21:160:0096) по вул. Руслана 

Слободянюка, 129/22 загальною площею 0,0657 га (у тому числі по угіддях: 

0,0657 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

32. Затвердити Заяц Володимиру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Новосибірській, 12/6 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Заяц Володимиру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:391:0237) по вул. Новосибірській, 12/6   

загальною площею 0,0687 га (у тому числі по угіддях: 0,0687 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

33. Затвердити Костючок Раїсі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Ризькій, 28 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Костючок Раїсі Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0071) по вул. Ризькій, 28 загальною 

площею 0,0873 га (у тому числі по угіддях: 0,0873 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

34. Затвердити Божому Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Вознесенській, 16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Божому Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:43:345:0038) по вул. Вознесенській, 16  
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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. 
 

35. Затвердити Якимчуку Юрію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Лелеківській, 25 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Якимчуку Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:067:0030) по вул. Лелеківській, 25 загальною 

площею 0,0565 га (у тому числі по угіддях: 0,0565 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

36. Затвердити Бідник Ользі Олександрівні та Авраменко Надії 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Інгульській, 8 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бідник Ользі Олександрівні та Авраменко Надії  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:17:108:0098) по вул. Інгульській, 8 загальною площею 0,1266 га 

(у тому числі по угіддях: 0,1266 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. Авіаційній, 52 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Флакею Роману Ігоревичу та Бугайову Денису  

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:091:0084) по вул. Авіаційній, 52 загальною площею 0,0693 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0693 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

38. Затвердити Берлінрут Людмилі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Курганній, 28-а для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Берлінрут Людмилі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:355:0070) по вул. Курганній, 28-а 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. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

40. 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 


