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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 Горбуновій Антоніні Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Артилерійському 2-у, 15  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Горбуновій Антоніні Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:314:0061) по пров. Артилерійському 2-у, 15   

загальною площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Мошак Вірі Іванівні, Мошак Жанні Іванівні та 

Шаліновській Юлії Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Миколи Леонтовича, 45 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Мошак Вірі Іванівні, Мошак Жанні Іванівні та Шаліновській 

Юлії Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:27:184:0100) по вул. Миколи Леонтовича, 45 загальною площею 
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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. 
 

3. Затвердити Косяченко Ганні Сергіївні, Мамализі Галині Никифорівні 

та Мамализі Тетяні Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Донецькій, 73/6 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Косяченко Ганні Сергіївні, Мамализі Галині Никифорівні та 

Мамализі Тетяні Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0095) по вул. Донецькій, 73/6 загальною 

площею 0,0683 га (у тому числі по угіддях: 0,0683 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Бондарєвій Людмилі Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 40 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Бондарєвій Людмилі Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0079) по вул. Ризькій, 40 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 Носовському Миколі Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Носовському Миколі Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:023:0078) по вул. Будівельників, 14-а загальною 

площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях: 0,0601 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Литвиненку Сергію Павловичу та Прудкому Сергію 

Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Сухумському, 4 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Литвиненку Сергію Павловичу та Прудкому Сергію 

Леонідовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:299:0086) по пров. Сухумському, 4 загальною площею  

0,0509 га (у тому числі по угіддях: 0,0509 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

7. Затвердити Миценку Івану Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Корсунській, 4-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Миценку Івану Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:145:0113) по вул. Корсунській, 4-а загальною 

площею 0,0376 га (у тому числі по угіддях: 0,0376 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

8. Затвердити Владимирову Віталію Івановичу та Прохватіловій 

Валентині Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Полярній, 25 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Владимирову Віталію Івановичу та Прохватіловій Валентині 

Петрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:184:0096) по вул. Полярній, 25 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 Чорній Лідії Миколаївні та Чорному Олегу Вікторовичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Новоселівському, 3 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Чорній Лідії Миколаївні та Чорному Олегу Вікторовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:364:0068) по пров. Новоселівському, 3 загальною площею 

0,0457 га (у тому числі по угіддях: 0,0457 га – малоповерхова забудова) для 

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

забудови. 
 

10. Затвердити Гоц Дар’ї Дмитрівні, Гоц Марії Юріївні та Гоцу Сергію 

Ярославовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Максима Бендерова, 6 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Гоц Дар’ї Дмитрівні, Гоц Марії Юріївні та Гоцу Сергію 

Ярославовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:375:0044) по пров. Максима Бендерова, 6 загальною площею 

0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

11. Затвердити Пісарєвій Світлані Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Амурській, 21-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Пісарєвій Світлані Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0070) по вул. Амурській, 21-а загальною 

площею 0,0367 га (у тому числі по угіддях: 0,0367 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

12. Затвердити Опанаську Михайлу Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Курганній, 24 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Опанаську Михайлу Михайловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:355:0104) по вул. Курганній, 24  

загальною площею 0,0731 га (у тому числі по угіддях: 0,0731 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити Животовській Валентині Григорівні та Животовському 

Владиславу Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по пров. Саксаганського, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Животовській Валентині Григорівні та Животовському 

Владиславу Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0104) по пров. Саксаганського, 30   

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. 
 

14. Затвердити Гункіній Людмилі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Микитенка, 5-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гункіній Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:416:0065) по вул. Микитенка, 5-а загальною 

площею 0,0432 га (у тому числі по угіддях: 0,0432 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Коваленку Василю Івановичу та Письмаку Володимиру 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 11 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Коваленку Василю Івановичу та Письмаку Володимиру 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:339:0059) по вул. Таврійській, 11 загальною площею  

0,0823 га (у тому числі по угіддях: 0,0823 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

16. Затвердити Бодні Олександру Володимировичу, Козачинському 

Віктору Вільямовичу, Мельніченко Лідії Василівні та Чебан Тетяні Яківні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Чигиринській, 12 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Бодні Олександру Володимировичу, Козачинському Віктору 

Вільямовичу, Мельніченко Лідії Василівні та Чебан Тетяні Яківні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:16:154:0034) 

по вул. Чигиринській, 12 загальною площею 0,0913 га (у тому числі по угіддях: 

0,0913 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Беспалько Марині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Максима Залізняка, 36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Беспалько Марині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:074:0060) по пров. Максима Залізняка, 36 

загальною площею 0,0345 га (у тому числі по угіддях: 0,0345 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Шевчук Вікторії Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Карпатській, 39-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шевчук Вікторії Дмитрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:155:0028) по вул. Карпатській, 39-а загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Гребенюк Любові Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Маркшейдера, 11-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гребенюк Любові Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0112) по пров. Маркшейдера, 11-а 

загальною площею 0,0330 га (у тому числі по угіддях: 0,0330 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Лісовській Зінаїді Гаврилівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Очаківській, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лісовській Зінаїді Гаврилівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:425:0046) по вул. Очаківській, 4 загальною 
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площею 0,0631 га (у тому числі по угіддях: 0,0631 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

21. Затвердити Костенку Денису Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Мотокросній, 46-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Костенку Денису Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:49:430:0035) по вул. Мотокросній, 46-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. 
 

22. Затвердити Пархоменко Любові Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Абаканському, 2-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Пархоменко Любові Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:430:0031) по пров. Абаканському, 2-а 

загальною площею 0,0484 га (у тому числі по угіддях: 0,0484 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Данильченко Людмилі Степанівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Сергія Хрипунова, 25  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Данильченко Людмилі Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:421:0090) по вул. Сергія Хрипунова, 25   

загальною площею 0,0505 га (у тому числі по угіддях: 0,505 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити Садовніченко Ніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Садовніченко Ніні Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:152:0097) по вул. Павлова, 38 загальною 

площею 0,0671 га (у тому числі по угіддях: 0,0671 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Ільченко Наталії Петровні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Новоселівській, 7 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Ільченко Наталії Петровні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:364:0067) по вул. Новоселівській, 7 загальною 

площею 0,0611 га (у тому числі по угіддях: 0,0611 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Дьоміній Стеллі Петрівні технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості), що передаються у власність по вул. Юрія Липи, 52 та 54 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Дьоміній Стеллі Петрівні у власність земельні ділянки 

(кадастровий № 3510100000:11:077:0090 та № 3510100000:11:077:0111) по  

вул. Юрія Липи, 52 та 54 площею 0,0565 га та площею 0,0332 га відповідно (у 

тому числі по угіддях: 0,0565 га та 0,0332 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

26. Затвердити Черномаз Євдокії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Черномаз Євдокії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0132) по вул. Мінській, 39 загальною 

площею 0,0557 га (у тому числі по угіддях: 0,0557 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

27. Затвердити Кібісовій Наталії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 69 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Кібісовій Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0122) по вул. Мінській, 69 загальною 

площею 0,0548 га (у тому числі по угіддях: 0,0548 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

28. Затвердити Гаркуші Миколі Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 133-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гаркуші Миколі Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:009:0264) по вул. Холодноярській, 133-а 

загальною площею 0,0640 га (у тому числі по угіддях: 0,0640 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

29. Затвердити Константінову Петру Кириловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Новосибірській, 11  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Константінову Петру Кириловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:390:0045) по вул. Новосибірській, 11   

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. 
 

30. Затвердити Шевченко Ганні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мотокросному, 81 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Шевченко Ганні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:430:0032) по пров. Мотокросному, 81 

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. 
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31. Затвердити Гурі Любові Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 28-б для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гурі Любові Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:004:0056) по вул. Волгоградській, 28-б 

загальною площею 0,0444 га (у тому числі по угіддях: 0,0444 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

32. Затвердити Макаровій Марії Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Макаровій Марії Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:345:0045) по пров. Городньому, 10 загальною 

площею 0,0523 га (у тому числі по угіддях: 0,0523 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

33. Затвердити Петрову Семену Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ушакова, 62/22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Петрову Семену Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:380:0097) по вул. Ушакова, 62/22 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. 
 

34. Затвердити Лелеко Ганні Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Крутому, 35-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Лелеко Ганні Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:153:0054) по пров. Крутому, 35-а загальною 

площею 0,0765 га (у тому числі по угіддях: 0,0765 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. 
 

35. Затвердити Даніленко Лідії Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 48 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Даніленко Лідії Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0133) по пров. Мінському, 48 загальною 

площею 0,0586 га (у тому числі по угіддях: 0,0586 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

36. Затвердити Богатирьовій Світлані Кузьмівні та Бурлаці Людмилі 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Прилуцькій, 20 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Богатирьовій Світлані Кузьмівні та Бурлаці Людмилі  

Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:008:0047) по вул. Прилуцькій, 20 загальною площею  

0,0598 га (у тому числі по угіддях: 0,0598 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

37. Затвердити Бурлаці Анатолію Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Бурлаці Анатолію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:010:0054) по вул. Мелітопольській, 3 загальною 

площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях: 0,0601 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Одноконній Любові Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ломоносова, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Одноконній Любові Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:170:0040) по вул. Ломоносова, 11 загальною 

площею 0,0768 га (у тому числі по угіддях: 0,0768 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

39. Затвердити Білостоцкому Вячеславу Леонідовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Казанській, 35 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Білостоцкому Вячеславу Леонідовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:03:014:0045) по вул. Казанській, 35  

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. 
 

40. Затвердити Гонсалесу Артуру Сельсовичу, Гонсалес Юлії Сергіївні та 

Мартинюк Валентині Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Воронцовській, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гонсалесу Артуру Сельсовичу, Гонсалес Юлії Сергіївні  

та Мартинюк Валентині Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:204:0064) по вул. Воронцовській, 14 

загальною площею 0,0914 га (у тому числі по угіддях: 0,0914 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

41. Затвердити Савченку Івану Олександровичу та Сєвєріну Анатолію 

Станіславовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ризькій, 7 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Савченку Івану Олександровичу та Сєвєріну Анатолію 

Станіславовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:035:0076) по вул. Ризькій, 7 загальною площею 0,0916 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0916 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

42. Затвердити Гросул Вікторії Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Виговського, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гросул Вікторії Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:056:0137) по вул. Івана Виговського, 15  

загальною площею 0,0507 га (у тому числі по угіддях: 0,0507 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

43. Затвердити Вельгуну Миколі Григоровичу та Саловій Олені 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Станіслава Майсеєва, 1 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Вельгуну Миколі Григоровичу та Саловій Олені Вікторівні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:34:226:0090) по вул. Станіслава Майсеєва, 1 загальною площею 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

44. Затвердити Нехаєнку Григорію Петровичу та Матенчук Ларисі 

Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Мінській, 41 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Нехаєнку Григорію Петровичу та Матенчук Ларисі  

Петрівні у спільну сумісну  власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:030:0123) по вул. Мінській, 41 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. 
 

45. Затвердити Прадіденко Ларисі Миколаївні та Бойку Віктору 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Богдана Хмельницького, 126 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
 

Передати Прадіденко Ларисі Миколаївні та Бойку Віктору 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:05:033:0046) по вул. Богдана Хмельницького, 126 загальною 
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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. 
 

46. Затвердити Козарь Ларисі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Артилерійському 1-й, 1-а   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Козарь Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000: ) по пров. Артилерійському 1-й, 1-а загальною 

площею 0,0284 га (у тому числі по угіддях: 0,0284 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

47. Затвердити Гайдабурі Вікторії Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 85    

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Гайдабурі Вікторії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:384:0068) по вул. Саратовській, 85 загальною 

площею 0,0441 га (у тому числі по угіддях: 0,0441 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

49. 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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