
ПРОЕКТ № 1235 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2017 року                                       № ____  
 

Про передачу у спільну  

сумісну власність земельних  

ділянок громадянам 
 

Керуючись статтею 144 Конституції 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”, статтями 12, 89, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України 

та розглянувши звернення громадян, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Толоченку Валентину Сергійовичу, Толоченко  

Меланії Герасимівні та Кириленко Ларисі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

по вул. Кримській, 86/55 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Толоченку Валентину Сергійовичу, Толоченко  

Меланії Герасимівні та Кириленко Ларисі Іванівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:383:0032)  

по вул. Кримській, 86/55 загальною площею 0,0716  га (у тому числі по 

угіддях: 0,0716 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Бульбі Світлані Сергіївні та Скляренко Раїсі Леонтіївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну власність по пров. Олександра Матросова, 4 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Бульбі Світлані Сергіївні та Скляренко Раїсі  

Леонтіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:196:0053) по пров. Олександра Матросова, 4   

загальною площею 0,0371 га (у тому числі по угіддях: 0,0371 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Колот Галині Петрівні та Колоту Олегу Володимировичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну власність по вул. Олени Теліги, 65 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Колот Галині Петрівні та Колоту Олегу 

 Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:082:0067) по вул. Олени Теліги, 65 загальною  

площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501  га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Крижановському Миколі Миколайовичу та  Школьній 

Людмилі Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по пров. Севастопольському, 9  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Крижановському Миколі Миколайовичу та  Школьній 

Людмилі Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:005:0048) по пров. Севастопольському, 9   

загальною площею 0,0503 га (у тому числі по угіддях: 0,0503  га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Хмарі Варварі Володимирівні та Хмарі Миколі 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Антонова, 35/11 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Хмарі Варварі Володимирівні та Хмарі Миколі 

Івановичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:13:078:0042) по вул. Антонова, 35/11загальною  

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

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Наумкіну Максиму Олександровичу, Калініченко Ірині 

Владиславівні та Чабану Тимофію Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
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вул. Харківській, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Наумкіну Максиму Олександровичу, Калініченко Ірині 

Владиславівні та Чабану Тимофію Юрійовичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:15:101:0040) по  

вул. Харківській, 14 загальною площею 0,1028 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1028 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Кабаченку Олександру Семеновичу та Тимофеєву Ігорю  

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Спускному, 12 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Кабаченку Олександру Семеновичу та Тимофеєву Ігорю  

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:31:248:0068) по пров. Спускному, 12 загальною  

площею 0,1611 га (у тому числі по угіддях: 0,1611 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Мироненко Ользі Леопольдівні та Радчук Світлані 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Овражній, 10 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Мироненко Ользі Леопольдівні та Радчук Світлані 

Володимирівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:42:364:0050) по вул. Овражній, 10 загальною  

площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Гуцаленку Анатолію Андрійовичу та Гуцаленко Ользі 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Прирічній, 101 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Гуцаленку Анатолію Андрійовичу та Гуцаленко Ользі 

Григорівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:48:411:0032) по вул. Прирічній, 101 загальною  

площею 0,0857 га (у тому числі по угіддях: 0,0857 га – малоповерхова 

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

житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Луцаєвській Світлані Анатоліївні та Луцаєвському 

Івану Павловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Житомирській, 74 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Луцаєвській Світлані Анатоліївні та Луцаєвському 

Івану Павловичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:42:384:0047) по вул. Житомирській, 74 загальною  

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

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Матвєєвій Надії Миколаївні та Колесниченко Наталії 

Валеріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Київській, 20-а для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Матвєєвій Надії Миколаївні та Колесниченко Наталії 

Валеріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:16:150:0066 ) по вул. Київській, 20-а  загальною  

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

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Артишкову Олегу Вікторовичу та Калініченко Вікторії 

Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Холодноярській, 52 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Артишкову Олегу Вікторовичу та Калініченко Вікторії 

Дмитрівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:04:035:0055) по вул. Холодноярській, 52 загальною 

площею 0,0564 га (у тому числі по угіддях: 0,0564 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Конограй Тамарі Іванівні та Басистому Віктору 

Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Габдрахманова, 20/50  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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13.1. Передати Конограй Тамарі Іванівні та Басистому Віктору 

Григоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:33:261:0031) по вул. Габдрахманова, 20/50  загальною 

площею 0,0722 га (у тому числі по угіддях: 0,0722 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Кличнику Василю Васильовичу та Ключник Інні 

Геннадіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Тернопільській, 3 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Ключнику Василю Васильовичу та Ключник Інні 

Геннадіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:21:145:0072 ) по вул. Тернопільській, 3 загальною  

площею 0,0544 га (у тому числі по угіддях: 0,0544 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Жовтенку Юрію Миколайовичу та Жовтенко Вікторії 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Скульського, 42 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Жовтенку Юрію Миколайовичу та Жовтенко Вікторії 

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:02:00260428) по вул. Скульського, 42  загальною  

площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Лук’янчикову Леоніду Сидоровичу та Лук’яновій 

Валентині Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Тернопільській, 50-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Лук’янчикову Леоніду Сидоровичу та Лук’яновій 

Валентині Федорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:143:0090) по вул. Тернопільській, 50-а   

загальною площею 0,0394 га (у тому числі по угіддях: 0,0394 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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17. Затвердити Комашку Сергію Леонідовичу та Комашко Наталії 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Паризької Комуни, 19  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

17.1. Передати Комашку Сергію Леонідовичу та Комашко Наталії 

Володимирівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:385:0037) по вул. Паризької Комуни, 19 загальною  

площею 0,0678 га (у тому числі по угіддях: 0,0678 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Волощук Наталі Федорівні та Мартиновій Тетяні 

Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Вознесенській, 178  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Волощук Наталі Федорівні та Мартиновій Тетяні 

Федорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:399:0037) по вул. Вознесенській, 178 загальною  

площею 0,0632 га (у тому числі по угіддях: 0,0632 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Капустіній Тетяні Олександрівні та Капустіну Олегу 

Віталійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Акимівському, 10-а  для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Капустіній Тетяні Олександрівні та Капустіну Олегу 

Віталійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:42:339:0045) по пров. Акимівському, 10-а загальною  

площею 0,0380 га (у тому числі по угіддях: 0,0380 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Лахману Володимиру Васильовичу та Куженку Сергію 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. 9-го Січня, 4 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Лахману Володимиру Васильовичу та Куженку Сергію 

Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
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номер 3510100000:42:349:0067) по вул. 9-го Січня, 4 загальною  

площею 0,0968 га (у тому числі по угіддях: 0,0968 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Свиридову Сергію Йосиповичу та Буханенку Івану 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Ламаному, 4 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

21.1. Передати Свиридову Сергію Йосиповичу та Буханенку Івану 

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:42:352:0051) по пров. Ламаному, 4 загальною  

площею 0,0790 га (у тому числі по угіддях: 0,0790 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Басистому Сергію Олександровичу, Басистій Інні 

Валеріївні та Гергель Ганні Василівні технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Петра 

Тодоровського, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Басистому Сергію Олександровичу, Басистій Інні 

Валеріївні та Гергель Ганні Василівні  у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:416:0039) по вул. Петра 

Тодоровського, 14   загальною площею 0,0488  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0488 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

23. Затвердити Голубковій Тетяні Вікторівні та Довженко Вірі 

Костянтинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Ризькій, 48 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

23.1. Передати Голубковій Тетяні Вікторівні та Довженко Вірі 

Костянтинівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:04:031:0023) по вул. Ризькій, 48 загальною  

площею 0,1140 га (у тому числі по угіддях: 0,1140 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Прокопенку Миколі Миколайовичу та Заріцькій 

Валентині Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
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що передається у спільну сумісну власність по вул. Руслана  

Слободянюка, 35-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Прокопенку Миколі Миколайовичу та Заріцькій 

Валентині Володимирівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:188:0010) по вул. Руслана  

Слободянюка, 35-а  загальною площею 0,0600  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0600 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

25. Затвердити Постолатію Євгену Володимировичу та Постолатій 

Ірині Олександрівні  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Мічуріна, 29 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Постолатію Євгену Володимировичу та Постолатій  

Ірині Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:099:0031) по вул. Мічуріна, 29 загальною  

площею 0,0312 га (у тому числі по угіддях: 0,0312 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Москалюк Аллі Миронівні та Соменку Леоніду 

Леонідовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Панаса Михалевича, 68/36 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Москалюк Аллі Миронівні та Соменку Леоніду 

Леонідовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:11:091:0062 ) по вул. Панаса Михалевича, 68/36 загальною  

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

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Гаврилюку Михайлу Миколайовичу та Марусенко 

Валентині Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Кавказька Площа, 22  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Гаврилюку Михайлу Миколайовичу та Марусенко 

Валентині Вікторівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:351:0100) по вул. Кавказька Площа, 22  

загальною площею 0,0735 га (у тому числі по угіддях: 0,0735 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Тримбовецькій Наталії Григорівні та Хоменко Наталії 

Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Відбійному, 44 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

28.1. Передати Тримбовецькій Наталії Григорівні та Хоменко Наталії 

Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:18:107:0089) по пров. Відбійному, 44 загальною  

площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Довженко Любові Василівні , Довженку Володимиру 

Миколайовичу та Омельянчук Людмилі Миколаївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Ризькій, 47 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Довженко Любові Василівні , Довженку Володимиру 

Миколайовичу та Омельянчук Людмилі Миколаївні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:031:0022) по 

вул. Ризькій, 47 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

30. Затвердити Давидовій Олені Євгеніївні та Давидовій Поліні 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Шкільній, 26 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

30.1. Передати Давидовій Олені Євгеніївні та Давидовій Поліні 

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:48:431:0041) по вул. Шкільній, 26 загальною  

площею 0,1152 га (у тому числі по угіддях: 0,1152 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Горкавченку Олександру Геннадійовичу та Луньову 

Андрію Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Донецькій, 107-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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31.1. Передати Горкавченку Олександру Геннадійовичу та Луньову 

Андрію Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:138:0058) по вул. Донецькій, 107-а  

загальною площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Мокіну Олегу Юрійовичу та Мокіній Людмилі 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Микитенка, 56-г для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

32.1. Передати Мокіну Олегу Юрійовичу та Мокіній Людмилі 

Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:48:424:0051) по вул. Микитенка, 56-г загальною  

площею 0,0596  га (у тому числі по угіддях: 0,0596 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Іванову Филимону Олександровичу та Чернявському 

Миколі Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Таврійській, 6 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Іванову Филимону Олександровичу та Чернявському 

Миколі Петровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:339:0046) по вул. Таврійській, 6   

загальною площею 0,1031 га (у тому числі по угіддях: 0,1031 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Будяк Тетяні Дмитрівні та Будяку Івану Леонідовичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

сумісну власність по вул. Балашівській, 36 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

34.1. Передати Будяк Тетяні Дмитрівні та Будяку Івану Леонідовичу  у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0087) по 

вул. Балашівській, 36 загальною площею 0,1583 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1583 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

 



 
 

11   

35.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

36. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  
 

 

Міський голова                                А.Райкович 
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