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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, 87, 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 Сало Олександрі Миколаївні та Салу Олегу Васильовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Солдатській, 92 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Сало Олександрі Миколаївні та Салу Олегу Васильовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:351:0146) по вул. Солдатській, 92 загальною площею  

0,0761 га (у тому числі по угіддях: 0,0761 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Маріупольській, 45/10 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кирячку Володимиру Володимировичу та Кирячок Анастасії 

Віталіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:438:0061) по вул. Маріупольській, 45/10 загальною площею 

0,0413 га (у тому числі по угіддях: 0,0413 га – малоповерхова забудова) для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

3. Затвердити Неізвєстній Оксані Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Симона Петлюри, 82-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Неізвєстній Оксані Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:207:0057) по вул. Симона Петлюри, 82-а 

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. 
 

4. Затвердити Казаровій Вікторії Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Казаровій Вікторії Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0505) по вул. Скульського, 40 загальною 

площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Лункану Павлу Вячеславовичу та Кухті Інні 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Короленка, 20/2 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Лункану Павлу Вячеславовичу та Кухті Інні  

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:14:094:0218) по пров. Короленка, 20/2 загальною площею 

0,0518 га (у тому числі по угіддях: 0,0518 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

6. Затвердити Кузьку Олександру Олександровичу та Нетребенко Тетяні 

Василвні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Семенівському, 18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Кузьку Олександру Олександровичу та Нетребенко Тетяні 

Василвні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:347:0110) по пров. Семенівському, 18 загальною площею 

0,0913 га (у тому числі по угіддях: 0,0913 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

7. Затвердити Стороженку Віктору Олександровичу та Діордіці Ірині 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по тупику Новгородському, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Стороженку Віктору Олександровичу та Діордіці Ірині 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:323:0041) по тупику Новгородському, 4 загальною площею 

0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

8. Затвердити Молоканову Віталію Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Молоканову Віталію Борисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:041:0045) по вул. Холодноярській, 6 загальною 

площею 0,0700 га (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Величку Миколі Гавриловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Макаренка, 13 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Величку Миколі Гавриловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:190:0116) по пров. Макаренка, 13 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. 
 

10. Затвердити Кравченку Віктору Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Архітектора Паученка, 124  
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кравченку Віктору Борисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:292:0046) по вул. Архітектора Паученка, 124   

загальною площею 0,0952 га (у тому числі по угіддях: 0,0952 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Коробко Ользі Василівні, Демешку Василю Івановичу та 

Демешку Ігорю Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Олександрійській, 71/158 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коробко Ользі Василівні, Демешку Василю Івановичу та 

Демешку Ігорю Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:313:0042) по вул. Олександрійській, 71/158 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Гераніній Марині Сергіївні та Мезенцевій Олені Сергіївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Суворова, 73 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гераніній Марині Сергіївні та Мезенцевій Олені  

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:401:0060) по вул. Суворова, 73 загальною площею 0,0684 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0684 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Мироновій Галині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мироновій Галині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:084:0090) по вул. Степанова, 9 загальною 

площею 0,0450 га (у тому числі по угіддях: 0,0450 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

14. Затвердити Романенко Олені Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості), що передається у власність по вул. Ломоносова, 28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романенко Олені Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:170:0031) по вул. Ломоносова, 28 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. 
 

15. Затвердити Карповій Ірині Геннадіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кримській, 106 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Карповій Ірині Геннадіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:394:0093) по вул. Кримській, 106 загальною 

площею 0,0368 га (у тому числі по угіддях: 0,0368 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

16. Затвердити Кравченко Катерині Аркадіївні та Волковій Галині 

Петрівни технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Січовій, 39 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кравченко Катерині Аркадіївні та Волковій Галині  

Петрівни у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:15:128:0030) по вул. Січовій, 39 загальною площею 0,1984 га (у 

тому числі по угіддях: 0,1984 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Доможирській Любові Євгеніївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Селище Миру, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Доможирській Любові Євгеніївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:117:0056) по вул. Селище Миру, 4 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. 
 

18. Затвердити Чижику Анатолію Володимировичу технічну 

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

вул. Делегатській, 22 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чижику Анатолію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:032:0072) по вул. Делегатській, 22  

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 Кожухарь Олені Опанасівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по тупику Озерному, 1-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кожухарь Олені Опанасівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:153:0035) по тупику Озерному, 1-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. 
 

20. Затвердити Шмагіній Людмилі Василівні, Фабриці Вікторії 

Олександрівні, Коломійцю Миколі Миколайовичу та Короленко Валентині 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Тульській, 16 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шмагіній Людмилі Василівні, Фабриці Вікторії  

Олександрівні, Коломійцю Миколі Миколайовичу та Короленко  

Валентині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:353:0051) по вул. Тульській, 16 загальною 

площею 0,0372 га (у тому числі по угіддях: 0,0372 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

21. Затвердити Мельниченку Миколі Миколайовичу та Аркуші Надії 

Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Суворова, 38 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мельниченку Миколі Миколайовичу та Аркуші Надії 

Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:386:0059) по вул. Суворова, 38 загальною площею 0,0750 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0750 га – малоповерхова забудова) для будівництва 
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та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Кісіль Ганні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Компаніївському, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кісіль Ганні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:43:365:0084) по пров. Компаніївському, 19  

загальною площею 0,0468 га (у тому числі по угіддях: 0,0468 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Запорожченку Павлу Григоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Авіаційній, 2/69 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Запорожченку Павлу Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:11:079:0079) по вул. Авіаційній, 2/69 

загальною площею 0,0455 га (у тому числі по угіддях: 0,0455 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

24. Затвердити Мазуренко Любові Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Курському, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мазуренко Любові Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:049:0183) по пров. Курському, 4 загальною 

площею 0,0439 га (у тому числі по угіддях: 0,0439 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Рубанову Сергію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Житомирській, 70 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Рубанову Сергію Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:384:0076) по вул. Житомирській, 70 загальною 

площею 0,0512 га (у тому числі по угіддях: 0,0512 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. 
 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Київській, 62-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Назар Тетяні Євгеніївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:108:0104) по вул. Київській, 62-а 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. 
 

27. Затвердити Кицюрі Андрію Анатолійовичу та Кицюрі Ірині 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кицюрі Андрію Анатолійовичу та Кицюрі Ірині  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:424:0062) по вул. Криворізькій, 20 загальною площею  

0,0566 га (у тому числі по угіддях: 0,0566 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

28. Затвердити Пархеті Олені Олексіївні, Гончаренко Любові Петрівні та 

Александровій Тетяні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Байкальській, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пархеті Олені Олексіївні, Гончаренко Любові Петрівні та 

Александровій Тетяні Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:353:0061) по вул. Байкальській, 19 загальною 

площею 0,0756 га (у тому числі по угіддях: 0,0756 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по пров. Кропивницькому, 18 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Гресь Сергію Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:188:0104) по пров. Кропивницькому, 18  

загальною площею 0,0307 га (у тому числі по угіддях: 0,0307 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

30. Затвердити Вдовиченку Василю Арсеновичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вдовиченку Василю Арсеновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:194:0085) по вул. Районний Бульвар, 15  

загальною площею 0,0561 га (у тому числі по угіддях: 0,0561 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

31. Затвердити Сидоренковій Юлії Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Юрія Дарагана, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сидоренковій Юлії Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:403:0016) по пров. Юрія Дарагана, 8 загальною 

площею 0,0545 га (у тому числі по угіддях: 0,0545 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну часткову власність по вул. Мічуріна, 58-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
 

Передати Жеребцовій Валентині Володимирівні у спільну часткову 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:082:0091) по  

вул. Мічуріна, 58-а що складає 1/2 частину від загальної площі 0,0308 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0308 га – землі малоповерхової забудови) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  
 

33. Затвердити Якимчук Ларисі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Шкільній, 49 для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Якимчук Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:413:0208) по вул. Шкільній, 49 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. 
 

34. Затвердити Гелі Станіславу Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 56 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гелі Станіславу Григоровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:386:0057) по вул. Суворова, 56 загальною 

площею 0,0355 га (у тому числі по угіддях: 0,0355 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

34. Затвердити Мошуренко Івану Яковичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Спускному, 26 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мошуренко Івану Яковичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:31:248:0114) по пров. Спускному, 26 загальною 

площею 0,0676 га (у тому числі по угіддях: 0,0676 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Затвердити Задіраці Жанні Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Усенка, 23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Задіраці Жанні Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:346:0046) по вул. Івана Усенка, 23 загальною 

площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

36. Затвердити Маскіній Любові Іванівні та Саєнко Оксані Вікторівні  

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. Гоголя, 171/52 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Маскіній Любові Іванівні та Саєнко Оксані Вікторівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:312:0053) по вул. Гоголя, 171/52 загальною площею 0,0691 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0691 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

37. Затвердити Середі Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павлоградській, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Середі Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:010:0056) по вул. Павлоградській, 5 загальною 

площею 0,0590 га (у тому числі по угіддях: 0,0590 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Мозговому Володимиру Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

пров. Спаському, 87/142 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мозговому Володимиру Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:278:0067) по пров. Спаському, 87/142 

загальною площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

39. Затвердити Горбатюк Наталії Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 125 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Горбатюк Наталії Степанівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:411:0048) по вул. Прирічній, 125 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 Рожковій Любові Іванівні та Рожкову Андрію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Вадима Височина, 34 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Рожковій Любові Іванівні та Рожкову Андрію Миколайовичу  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:091:0089) по вул. Вадима Височина, 34 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. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

42. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 
 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 35 83 56 

 

 


