
Доопрацьований 10.06.2021 р. 

(видалено пункт) 

ПРОЄКТ № 288  

 
 

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 Лісовському Сергію Олексійовичу та Лісовському 

Максиму Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по тупику Береславському, 10 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лісовському Сергію Олексійовичу та Лісовському  

Максиму Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:198:0032) по тупику Береславському, 10 

загальною площею 0,0452 га (у тому числі по угіддях: 0,0452 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Абрамович Юлії Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Гранітній, 74 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Абрамович Юлії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:375:0041) по вул. Гранітній, 74 загальною 

площею 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. 
 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Пирогова, 24 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Ляшенко Анні Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:131:0049) по вул. Пирогова, 24 загальною 

площею 0,0349 га (у тому числі по угіддях: 0,0349 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Блаженко Валентині Миколаївні та Кравченку Володимиру 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Воронцовській, 88/12 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Блаженко Валентині Миколаївні та Кравченку Володимиру 

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:300:0071) по вул. Воронцовській, 88/12 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. 
 

5. Затвердити Софель Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській Набережній, 4  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Софель Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:341:0074) по вул. Інгульській Набережній, 4   

загальною площею 0,0562 га (у тому числі по угіддях: 0,0562 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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6. Затвердити Врублевському Леоніду Мар’яновичу, Оріхан Світлані 

Миколаївні, Федоренко Світлані Іванівні, Анісімовій Надії Михайлівні та 

Давидяк Світлані Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Одеській, 54 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Врублевському Леоніду Мар’яновичу, Оріхан Світлані 

Миколаївні, Федоренко Світлані Іванівні, Анісімовій Надії Михайлівні та 

Давидяк Світлані Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:317:0063) по вул. Одеській, 54 загальною 

площею 0,0880 га (у тому числі по угіддях: 0,0880 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

7. Затвердити Полюховичу Володимиру Миколайовичу та Трохименко 

Марині Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Гетьмана Сагайдачного, 38 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Полюховичу Володимиру Миколайовичу та Трохименко 

Марині Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:05:043:0039) по вул. Гетьмана Сагайдачного, 38 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. 
 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Районний Бульвар, 12 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Ряповій Аллі Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:184:0093) по вул. Районний Бульвар, 12 

загальною площею 0,0510 га (у тому числі по угіддях: 0,0510 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити Квашиній Валентині Василівні, Кожухарь Галині  

Іванівні та Упаренко Тетяні Володимирівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

тупику Київському, 2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Квашиній Валентині Василівні, Кожухарь Галині  

Іванівні та Упаренко Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:16:103:0118) по тупику Київському, 2 загальною 

площею 0,1102 га (у тому числі по угіддях: 0,1102 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

10. Затвердити Науменко Тетяні Олегівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Арнаутовському, 44 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Науменко Тетяні Олегівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:389:0086) по пров. Арнаутовському, 44 

загальною площею 0,0516 га (у тому числі по угіддях: 0,0516 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Давидовій Лідії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Олексіївському, 43 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Давидовій Лідії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:401:0063) по пров. Олексіївському, 43     

загальною площею 0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Калузькій, 6 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Акопян Світлані Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:337:0020) по вул. Калузькій, 6 загальною 

площею 0,0436 га (у тому числі по угіддях: 0,0436 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



 
 

5   

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

громадської забудови. 
 

13. Затвердити Чижику Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Канатній, 16-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Чижику Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:349:0075) по вул. Канатній, 16-а 

загальною площею 0,0285 га (у тому числі по угіддях: 0,0285 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Коловій Олені Вікторівні та Тиненику Денису 

Руслановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Комарова, 83 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Коловій Олені Вікторівні та Тиненику Денису Руслановичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:348:0172) по вул. Комарова, 83 загальною площею 0,0626 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0626 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Мітькіній Тетяні Павлівні, Карнауху Дар’ї Андріївні та 

Ткаченку Володимиру Віталійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

вул. Гмирьова, 54 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Мітькіній Тетяні Павлівні, Карнауху Дар’ї Андріївні та 

Ткаченку Володимиру Віталійовичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:369:0039) по вул. Гмирьова, 54  

загальною площею 0,0522 га (у тому числі по угіддях: 0,0522 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Чернякову Віталію Віталійовичу та Воскривенко Оксані 

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

спільну сумісну власність по пров. Чайковського, 87 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Чернякову Віталію Віталійовичу та Воскривенко Оксані 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:24:297:0038) по пров. Чайковського, 87 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. 
 

17. Затвердити Старченко Оксані Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 12 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Старченко Оксані Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0072) по вул. Ризькій, 12 загальною 

площею 0,0950 га (у тому числі по угіддях: 0,0950 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

18. Затвердити Давидовій Тетяні Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Петра Лахмана, 42  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Давидовій Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:115:0029) по вул. Петра Лахмана, 42   

загальною площею 0,0304 га (у тому числі по угіддях: 0,0304 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Чепляці Ользі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 58-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Чепляці Ользі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:246:0094) по вул. Чайковського, 58-а загальною 
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площею 0,0417 га (у тому числі по угіддях: 0,0417 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

20. Затвердити Байбороші Лідії Карпівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Байбороші Лідії Карпівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:418:0076) по вул. Цілинній, 31 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. 
 

21. Затвердити Андріященко Олені Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Донському, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Андріященко Олені Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:172:0110) по вул. пров. Донському, 5  

загальною площею 0,0666 га (у тому числі по угіддях: 0,0666 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Суровець Ганні Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Лєбєдєва, 38, смт Нове  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Суровець Ганні Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:157:1024) по вул. Лєбєдєва, 38, смт Нове  

загальною площею 0,0987 га (у тому числі по угіддях: 0,0987 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Безуглому Ігорю Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кишинівській, 25 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Безуглому Ігорю Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:360:0069) по вул. Кишинівській, 25 загальною 

площею 0,0363 га (у тому числі по угіддях: 0,0363 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Качану Віталію Миколайовичу та Никифоровій Галині 

Райківні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Миргородському, 30 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Качану Віталію Миколайовичу та Никифоровій Галині  

Райківні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:299:0085) по пров. Миргородському, 30 загальною площею 

0,0561 га (у тому числі по угіддях: 0,0561 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

25. Затвердити Шаповаловій Світлані Анатоліївні та Феськовій Анні 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ціолковського, 100/80 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Шаповаловій Світлані Анатоліївні та Феськовій Анні  

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:080:0117) по вул. Ціолковського, 100/80 загальною площею 

0,0482 га (у тому числі по угіддях: 0,0482 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

26. Затвердити Черненко Лідії Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Черненко Лідії Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0068) по вул. Амурській, 30 загальною 

площею 0,0553 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. 
 

27. Затвердити Афанасьєвій Ніні Федосіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кременчуцькій, 46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Афанасьєвій Ніні Федосіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:146:0088) по вул. Кременчуцькій, 46 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. 
 

28. Затвердити Колеснику Вячеславу Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Верхній, 3 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Колеснику Вячеславу Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:388:0044) по вул. Верхній, 3 загальною 

площею 0,0526 га (у тому числі по угіддях: 0,0526 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Бушиній Тамарі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Глибка, 86 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Бушиній Тамарі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:388:0102) по вул. Глибка, 86 загальною площею 

0,0651 га (у тому числі по угіддях: 0,0651 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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30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну часткову власність по пров. Спускному, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та ведення підсобного селянського господарства.  
 

Передати Гавгаш Лілії Анатоліївні та Сидорову Сергію Дмитровичу у 

спільну часткову власність земельні ділянки по пров. Спускному 17, що 

складають 2/5 та 1/5 частини відповідно, від загальної площі 0,1640 га, з них: 

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

забудова) (кадастровий № 3510100000:31:236:0027) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

ділянка площею 0,0640 га (у тому числі по угіддях: 0,0640 га – рілля) 

(кадастровий № 3510100000:31:236:0026) для ведення підсобного сільського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

31. Затвердити Андрющенко Ларисі Олександрівні та Андрющенку 

Віктору Тимофійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Добролюбова, 53 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Андрющенко Ларисі Олександрівні та Андрющенку Віктору 

Тимофійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:087:0044 по пров. Добролюбова, 53 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. 
 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Ігіта Гаспаряна, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Міщенко Віті Володимирівні, Пархоменку Руслану 

Анатолійовичу та Лебеденко Лілії Карлівні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:084:0082) по вул. Ігіта 

Гаспаряна, 15 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. 
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33. Затвердити Веремієнко Вікторії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Веремієнко Вікторії Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:146:0089) по вул. Обознівській, 28 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

34. Затвердити Костенку Миколі Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Радищева, 10-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Костенку Миколі Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:019:0030) по вул. Радищева, 10-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. 
 

35. Затвердити Кіян Людмилі Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Кіян Людмилі Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:341:0075) по вул. Барвістій, 15 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. 
 

36. Затвердити Прилуцькому Василю Степановичу та Степанову 

Володимиру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Солдатській, 94/2 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Прилуцькому Василю Степановичу та Степанову Володимиру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:351:0116) по вул. Солдатській, 94/2 загальною площею  

0,0516 га (у тому числі по угіддях: 0,0516 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

37. Затвердити Сироватці Олегу Ігоровичу, Стаднік Тетяні Михайлівні та 

Юрченко Тетяні Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Пирогова, 38 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Сироватці Олегу Ігоровичу, Стаднік Тетяні Михайлівні та 

Юрченко Тетяні Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:131:0047) по вул. Пирогова, 38 загальною 

площею 0,0725 га (у тому числі по угіддях: 0,0725 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Шаповаловій Наталії Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Бережинській, 22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шаповаловій Наталії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:350:0087) по вул. Бережинській, 22 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. 
 

39. Затвердити Лучніковій Неонілі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Завадівській, 10-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лучніковій Неонілі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:427:0099) по вул. Завадівській, 10-а загальною 

площею 0,0655 га (у тому числі по угіддях: 0,0655 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

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 


