
Доопрацьований 11.06.2021 р.  

(додано пункт) 

ПРОЄКТ № 417  

 
 

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 50, 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 Артем’євій Наталії Іванівні проєкт землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок, що передаються у власність, по  

вул. Приміській, 30 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 

садівництва.  

Передати Артем’євій Наталії Іванівні у власність земельні ділянки по 

вул. Приміській, 30 загальною площею 0,1498 га, з них: земельна ділянка 

(кадастровий № 3510100000:48:405:0080) 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 та 

земельна ділянка (кадастровий № 3510100000:48:405:0079) площею 0,0498 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0498 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

2. Затвердити Гамаюнову Віктору Євгеновичу, Євстратовій Вікторії 

Миколаївні, Відіборенко Інні Володимирівні та Балясовій Тетяні Леонідівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
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власність, по вул. Пушкіна, 48 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гамаюнову Віктору Євгеновичу, Євстратовій  

Вікторії Миколаївні, Відіборенко Інні Володимирівні та Балясовій  

Тетяні Леонідівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:288:0052) по вул. Пушкіна, 48 загальною площею 0,0806 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0806 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

3. Затвердити Донцю Петру Гавриловичу, Журавській Галині Тимофіївні, 

Пєйлю Едуарду Едуардовичу та Пєйль Вікторії Вікторівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Верхній Биковській, 26/20 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Донцю Петру Гавриловичу, Журавській Галині Тимофіївні, 

Пєйлю Едуарду Едуардовичу та Пєйль Вікторії Вікторівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:33:261:0047) по  

вул. Верхній Биковській, 26/20 загальною площею 0,0820 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0820 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Чернезі Людмилі Василівні та Васецькій Світлані 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Кропивницького, 31 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Чернезі Людмилі Василівні та Васецькій Світлані  

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:197:0044) по вул. Кропивницького, 31 загальною площею 

0,0558 га (у тому числі по угіддях: 0,0558 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

5. Затвердити Яшан Ніні Миколаївні та Яшану Валентину Германовичу  

проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що передаються у 

спільну сумісну власність, по вул. Народній, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та індивідуального садівництва.  

Передати Яшан Ніні Миколаївні та Яшану Валентину Германовичу у 

спільну сумісну власність земельні ділянки (кадастровий № 3510100000: ) по 

вул. Народній, 4 загальною площею 0,4124 га, з них: земельна ділянка 
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(кадастровий № 3510100000:05:042:0086) 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 та 

земельна ділянка (кадастровий № 3510100000:05:0420082) площею 0,2124 га (у 

тому числі по угіддях: 0,2124 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

6. Затвердити Якубенку Анатолію Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Василя Жуковського, 17  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Якубенку Анатолію Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:328:0044) по вул. Василя Жуковського, 17 

загальною площею 0,0643 га (у тому числі по угіддях: 0,0643 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Гончарюк Людмилі Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по вул. Гідросилівській, 15  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гончарюк Людмилі Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0511) по вул. Гідросилівській, 15 

загальною площею 0,0613 га (у тому числі по угіддях: 0,0613 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Чорногор Наталії Вікторівні та Добрянському Ігорю 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Вадима Височина, 11-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Чорногор Наталії Вікторівні та Добрянському Ігорю 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:079:0077) по вул. Вадима Височина, 11-а загальною площею 

0,0458 га (у тому числі по угіддях: 0,0458 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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9. Затвердити Коньку Руслану Івановичу, Муштатовій Оксані Вікторівні 

та Островому Івану Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Кавказькій, 33/23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коньку Руслану Івановичу, Муштатовій Оксані Вікторівні та 

Островому Івану Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:389:0085) по вул. Кавказькій, 33/23 загальною 

площею 0,1145 га (у тому числі по угіддях: 0,1145  га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Захаровій Олені Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Карпатському, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Захаровій Олені Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:144:0060) по пров. Карпатському, 6 загальною 

площею 0,0495 га (у тому числі по угіддях: 0,0495 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

11. Затвердити Пешехоновій Світлані Миколаївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пешехоновій Світлані Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:17:120:0088) по вул. Першотравневій, 42   

загальною площею 0,0327 га (у тому числі по угіддях: 0,0327 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Денисюку Денису Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Фісановича, 42 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Денисюку Денису Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:43:345:0035) по вул. Фісановича, 42  

загальною площею 0,0727 га (у тому числі по угіддях: 0,0727 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. 
 

13. Затвердити Настасієнко Вікторії Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Ризькій, 43 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Настасієнко Вікторії Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:031:0037) по вул. Ризькій, 43 загальною 

площею 0,0864 га (у тому числі по угіддях: 0,0864 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити Матенчуку Віталію Дмитровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Мінській, 38 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Матенчуку Віталію Дмитровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:040:0052) по вул. Мінській, 38 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. 
 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по вул. Сєдова, 8 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Самосьєву Олександру Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:243:0100) по вул. Сєдова, 8 загальною 

площею 0,0919 га (у тому числі по угіддях: 0,0919 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

16. Затвердити Карпунову Ярославу Миколайовичу, Сарапіоновій Тетяні 

Володимирівні та Вітікі Вікторії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Височина, 86/42 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Карпунову Ярославу Миколайовичу, Сарапіоновій Тетяні 

Володимирівні та Вітікі Вікторії Василівні у спільну сумісну власність 
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земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:111:0040) по вул. Вадима 

Височина, 86/42 загальною площею 0,0695 га (у тому числі по угіддях:  

0,0695 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Яскажук Ользі Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Холодноярській, 85 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Яскажук Ользі Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0052) по вул. Холодноярській, 85 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 Калиті Ользі Олексіївні проєкт землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок, що передаються у власність, по  

пров. Мотокросному, 35 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

індивідуального садівництва.  
 

Передати Калиті Ользі Олексіївні у власність земельні ділянки по  

пров. Мотокросному, 35 загальною площею 0,2016 га, з них: земельна ділянка 

(кадастровий № 3510100000:49:414:0015) 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 та 

земельна ділянка (кадастровий № 3510100000:49:414:0029) площею 0,1016 га (у 

тому числі по угіддях: 0,1016 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність, по вул. Дмитра Придатка, 21 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Крамару Артему Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:347:0094) по вул. Дмитра Придатка, 21 

загальною площею 0,0308 га (у тому числі по угіддях: 0,0308 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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20. Затвердити Соцу Миколі Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по пров. Мінському, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Соцу Миколі Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0114) по пров. Мінському, 14 загальною 

площею 0,0466 га (у тому числі по угіддях: 0,0466 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

21. Затвердити Дмитренко Оксані Станіславівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по пров. Морському, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дмитренко Оксані Станіславівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:359:0085) по пров. Морському, 7 загальною 

площею 0,0434 га (у тому числі по угіддях: 0,0434 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

22. Затвердити Коваленко Вікторії Вікторівні, Крицькій Марії 

Григорівні, Крицькій Олені Валеріївні та Жадовій Юлії Валеріївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Грибоєдова, 35 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коваленко Вікторії Вікторівні, Крицькій Марії Григорівні, 

Крицькій Олені Валеріївні та Жадовій Юлії Валеріївні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:43:396:0096) по  

пров. Грибоєдова, 35 загальною площею 0,1136 га (у тому числі по угіддях: 

0,1136 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Сивобородову Миколі Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

тупику Прирічному, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сивобородову Миколі Васильовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:405:0076) по тупику Прирічному, 9 

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

24. Затвердити Лепському Андрію Григоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність, по вул. Олексія Єгорова, 103  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лепському Андрію Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:198:0017) по вул. Олексія Єгорова, 103  

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. 
 

25. Затвердити Місюрі Ніні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність, по вул. Новгородській, 6-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Місюрі Ніні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:323:0045) по вул. Новгородській, 6-а загальною 

площею 0,0697 га (у тому числі по угіддях: 0,0697 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

26. Затвердити Батракову Олексію Юрійовичу, Янталець Анні Вікторівні 

та Янталець Вадиму Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Робочій, 1 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Батракову Олексію Юрійовичу, Янталець Анні Вікторівні та 

Янталець Вадиму Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:337:0021) по вул. Робочій, 1 загальною площею 

0,0574 га (у тому числі по угіддях: 0,0574 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

27. Затвердити Каменській Аліні Сергіївні та Каменському Юрію 

Вікторовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Богдана Хмельницького, 260 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Каменській Аліні Сергіївні та Каменському Юрію Вікторовичу 

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:017:0030) по вул. Богдана Хмельницького, 260 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. 
 

28. Затвердити Литовченко Наталії Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Слободянюка, 46 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Литовченко Наталії Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:21:146:0085) по вул. Руслана 

Слободянюка, 46 загальною площею 0,0983 га (у тому числі по угіддях:  

0,0983 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

29. Затвердити Гапоновій Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гапоновій Валентині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:349:0089) по вул. Січових стрільців, 19   

загальною площею 0,0992 га (у тому числі по угіддях: 0,0992 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

30. Затвердити Красніковій Оксані Василівні та Ромашкіну Федору 

Ілларіоновичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність, по вул. Береговій, 21 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Красніковій Оксані Василівні та Ромашкіну Федору 

Ілларіоновичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:081:0056) по вул. Береговій, 21 загальною площею 0,0596 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0596 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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31. Затвердити Кодрецькій Валентині Кирилівні та Мумизі Віктору 

Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

передається у спільну сумісну власність, по вул. Верхній Прирічній, 48 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кодрецькій Валентині Кирилівні та Мумизі Віктору 

Сергійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:410:0108) по вул. Верхній Прирічній, 48 загальною 

площею 0,0627 га (у тому числі по угіддях: 0,0627 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

33. 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 
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