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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»,  

статтею 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 Лебедєву Антону Юрійовичу та Девіс Олені Павлівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Родниковій, 18 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лебедєву Антону Юрійовичу та Девіс Олені Павлівні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:192:0028) 

по вул. Родниковій, 18 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. 
 

2. Затвердити Мельнику Андрію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Чернишевського, 62-в для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Мельнику Андрію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:402:0044) по вул. Чернишевського, 62-в 

загальною площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 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. 
 

3. Затвердити Казаріній Тамарі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 130/5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Казаріній Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:403:0022) по вул. Херсонській, 130/5 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Вергун Ніні Миколаївні та Нагорному Сергію Івановичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Руслана Слободянюка, 191 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Вергун Ніні Миколаївні та Нагорному Сергію  

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:138:0087) по вул. Руслана Слободянюка, 191 загальною 

площею 0,0567 га (у тому числі по угіддях: 0,0567 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Шитрі Миколі Івановичу та Монаховій Тамарі Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Холодноярській, 107 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Шитрі Миколі Івановичу та Монаховій Тамарі  

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:009:0262) по вул. Холодноярській, 107 загальною площею 

0,1237 га (у тому числі по угіддях: 0,1237 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

6. Затвердити Притюпі Світлані Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 81-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Притюпі Світлані Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0094) по вул. Холодноярській, 81-а 

загальною площею 0,0943 га (у тому числі по угіддях: 0,0943 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Мельцаєвій Віті Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чкалова, 51 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Мельцаєвій Віті Валеріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:166:0079) по вул. Чкалова, 51 загальною 

площею 0,0635 га (у тому числі по угіддях: 0,0635 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Березі Ніні Юхимівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградський, 39 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Березі Ніні Юхимівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:006:0049) по вул. Волгоградський, 39 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. 
 

9. Затвердити Бондаренко Ірині Володимирівні, Шапувалу Віктору 

Михайловичу та Халявці Аллі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Єгорова, 83 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Бондаренко Ірині Володимирівні, Шапувалу Віктору 

Михайловичу та Халявці Аллі Анатоліївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:31:214:0067) по вул. Олексія 

Єгорова, 83 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. 
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10. Затвердити Юденко Надії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 54 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Юденко Надії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:049:0203) по вул. Богдана Хмельницького, 54  

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. 
 

11. Затвердити Мірошниченку Вячеславу Миколайовичу та 

Мирошниченку Олександру Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Соколовській, 9 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Мірошниченку Вячеславу Миколайовичу та Мирошниченку 

Олександру Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:373:0139) по вул. Соколовській, 9 загальною 

площею 0,0428 га (у тому числі по угіддях: 0,0428 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Богдановій Олені Едуардівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Міхновського, 37 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Богдановій Олені Едуардівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:408:0038) по вул. Миколи Міхновського, 37  

загальною площею 0,0216 га (у тому числі по угіддях: 0,0216 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити Шпирко Ользі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сергія Хрипунова, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шпирко Ользі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:421:0088) по вул. Сергія Хрипунова, 9   
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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. 
 

14. Затвердити Кривенку Валентину Леонтійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Холодноярській, 170 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Кривенку Валентину Леонтійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:007:0056) по вул. Холодноярській, 170 

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 Чабаненко Рені Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Чабаненко Рені Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0122) по вул. Симона Петлюри, 75 

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. 
 

16. Затвердити Кислиці Леоніду Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Остапа Вишні, 6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Кислиці Леоніду Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:396:0119) по вул. Остапа Вишні, 6 загальною 

площею 0,0513 га (у тому числі по угіддях: 0,0513 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Колодій Тетяні Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олексія Єгорова, 148 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Колодій Тетяні Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:206:0045) по вул. Олексія Єгорова, 148 

загальною площею 0,0895 га (у тому числі по угіддях: 0,0895 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Томченко Олені Анатоліївні, Томченку Максиму 

Едуардовичу та Богачовій Світлані Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

Петлюри, 88/1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Томченко Олені Анатоліївні, Томченку Максиму Едуардовичу 

та Богачовій Світлані Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:207:0046) по вул. Симона Петлюри, 88/1 

загальною площею 0,0427 га (у тому числі по угіддях: 0,0427 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Миколенко Наталі Георгіївні та Федоренку Дмитру 

Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Бережинському 1-у, 6 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Миколенко Наталі Георгіївні та Федоренку  

Дмитру Григоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:352:0062) по пров. Бережинському 1-у, 6 

загальною площею 0,0527 га (у тому числі по угіддях: 0,0527 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Беці Валентині Семенівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Світловодській, 16 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Беці Валентині Семенівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:093:0043) по вул. Світловодській, 16 загальною 

площею 0,0453 га (у тому числі по угіддях: 0,0453 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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21. Затвердити Герсенок Олені Володимирівні та Чмихун Раїсі Остапівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Мінському, 39 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Герсенок Олені Володимирівні та Чмихун Раїсі  

Остапівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:030:0128) по пров. Мінському, 39 загальною площею  

0,0560 га (у тому числі по угіддях: 0,0560 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Максима Залізняка, 20 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Ткановій Любові Григорівні та Тканову Валерію  

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:13:069:0056) по пров. Максима Залізняка, 20 загальною площею 

0,0686 га (у тому числі по угіддях: 0,0686 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

23. Затвердити Лисенко Катерині Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лисенко Катерині Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0130) по пров. Мінському, 1 загальною 

площею 0,0555 га (у тому числі по угіддях: 0,0555 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. Волгоградський, 85 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Волошину Григорію Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:006:0048) по вул. Волгоградський, 85  
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загальною площею 0,0681 га (у тому числі по угіддях: 0,0681 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

25. Затвердити Радецькій Маргариті Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Радецькій Маргариті Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0129) по пров. Мінському, 15 загальною 

площею 0,0560 га (у тому числі по угіддях: 0,0560 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

26. Затвердити Крамар Ірині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Інтернаціональній, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Крамар Ірині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:373:0138) по вул. Інтернаціональній, 65  

загальною площею 0,0467 га (у тому числі по угіддях: 0,0467 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Маяковського, 5 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Бобухову Сергію Георгійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:094:0206) по вул. Маяковського, 5 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. 
 

28. Затвердити Кушнєрову Олександру Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Звенигородській, 36 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Кушнєрову Олександру Олексійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:374:0046) по вул. Звенигородській, 36  

загальною площею 0,0585 га (у тому числі по угіддях: 0,0585 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

29. Затвердити Дьомич Катерині Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 80 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Дьомич Катерині Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:384:0072) по вул. Воронезькій, 80 загальною 

площею 0,0493 га (у тому числі по угіддях: 0,0493 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

30. Затвердити Думчікову Ігорю Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Герцена, 14-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Думчікову Ігорю Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:366:0073) по вул. Герцена, 14-а загальною 

площею 0,0755 га (у тому числі по угіддях: 0,0755 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

31. Затвердити Холодовській Тетяні Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Герцена, 14-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Холодовській Тетяні Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:366:0083) по вул. Герцена, 14-б загальною 

площею 0,0670 га (у тому числі по угіддях: 0,0670 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 власність по пров. Попова, 5 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Івановій Вікторії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:305:0179) по пров. Попова, 5 загальною 

площею 0,0517 га (у тому числі по угіддях: 0,0517 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

33. Затвердити Заславській Світлані Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Бережинській, 66 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Заславській Світлані Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:350:0089) по вул. Бережинській, 66 загальною 

площею 0,0719 га (у тому числі по угіддях: 0,0719 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

34. Затвердити Жако Валентині Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Новозаводському, 23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Жако Валентині Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:50:417:0101) по пров. Новозаводському, 23  

загальною площею 0,0861 га (у тому числі по угіддях: 0,0861 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

35. Затвердити Чернезі Євдокії Семенівні та Борщенку Георгію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Станіславській, 26 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Чернезі Євдокії Семенівні та Борщенку Георгію  

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:40:337:0022) по вул. Станіславській, 26 загальною площею 

0,0446 га (у тому числі по угіддях: 0,0446 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 



 
 

11   

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Байкальській, 68 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Гершуну Олександру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:367:0098) по вул. Байкальській, 68  

загальною площею 0,0408 га (у тому числі по угіддях: 0,0408 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

37. Затвердити Петрунчак Любові Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Максима Залізняка, 34 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Петрунчак Любові Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:069:0064) по пров. Максима Залізняка, 34   

загальною площею 0,0629 га (у тому числі по угіддях: 0,0629ч га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 

38. Затвердити Ревві Марині Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Ревві Марині Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:158:0050) по пров. Степовому, 17-а загальною 

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. 

 

38. Затвердити Замоцькій Тетяні Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Новоселівському, 2-ж для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Замоцькій Тетяні Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:364:0066) по пров. Новоселівському, 2-ж  

загальною площею 0,0329 га (у тому числі по угіддях: 0,0329 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. 

 

39. Затвердити Нероді Віталію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Барболіна, 52-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Нероді Віталію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:390:0044) по вул. Барболіна, 52-б загальною 

площею 0,0784 га (у тому числі по угіддях: 0,0784 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

40. Затвердити Корж Валентині Анатоліївні та Сотник Світлані 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Верхній П’ятихатській, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Корж Валентині Анатоліївні та Сотник Світлані  

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:50:422:0055) по вул. Верхній П’ятихатській, 4 загальною 

площею 0,0652 га (у тому числі по угіддях: 0,0652 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

41. Затвердити Кисіль Оксані Богданівні та Андрейченко Поліні 

Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Білоруському, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Кисіль Оксані Богданівні та Андрейченко Поліні  

Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:214:0066) по пров. Білоруському, 7 загальною площею  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 

42. Затвердити Конюху Сергію Володимировичу та Конюх Людмилі 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ризькій, 29 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Конюху Сергію Володимировичу та Конюх Людмилі 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:035:0078) по вул. Ризькій, 29 загальною площею 0,0971 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0971 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

43. Затвердити Гайдаю Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Сєрова, 63 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гайдаю Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:066:0121) по вул. Сєрова, 63 загальною 

площею 0,0463 га (у тому числі по угіддях: 0,0463 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

44. Затвердити Лагоді Наталі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Десантників, 84-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лагоді Наталі Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:381:0054) по вул. Десантників, 84-а загальною 

площею 0,0435 га (у тому числі по угіддях: 0,0435 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 

 

45. Затвердити Павленко Оксані Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Вознесенській, 3 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Павленко Оксані Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:341:0077) по вул. Вознесенській, 3 загальною 

площею 0,0323 га (у тому числі по угіддях: 0,0323 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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46. Затвердити Яриніч Ірині Яківні та Яриничу Едуарду Юрійовичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Добролюбова, 46 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Яриніч Ірині Яківні та Яриничу Едуарду Юрійовичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:13:081:0069) 

по пров. Добролюбова, 46 загальною площею 0,0633 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0633 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

48. 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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