
ПРОЕКТ № 1712 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від "___"_________  2017 року                                       № ____  
 
Про передачу у 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, 116, 
118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення 
громадян, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), міська рада міста 
Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Шевченко Марії Леонідівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Станіславській, 39/5 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Шевченко Марії Леонідівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:40:336:0048) по вул. Станіславській, 39/5  
загальною площею 0,0411 га (у тому числі по угіддях: 0,0411 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 2. Затвердити Прокоповій Ользі Михайлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Степана Разіна, 26  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Прокоповій Ользі Михайлівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:144:0044) по вул. Степана  
Разіна, 26 загальною площею 0,0884 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0884 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Заікіній Ользі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ціолковського, 39   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Заікіній Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:11:080:0097) по вул. Ціолковського, 39     
загальною площею 0,0470 га (у тому числі по угіддях: 0,0470 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Суржику Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Павлоградській, 2  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Суржику Олександру Володимировичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:010:0040) по  
вул. Павлоградській, 2 загальною площею 0,0576 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0576 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Саленко Галині Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Полярній, 31-а   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Саленко Галині Андріївні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:27:166:0054) по вул. Полярній, 31-а     
загальною площею 0,0521 га (у тому числі по угіддях: 0,0521 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Мафтей Ларисі Андріївні технічну документацію  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Щербаковському, 17 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Мафтей Ларисі Андріївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:34:224:0077) по пров. Щербаковському, 17 
загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Кобцю Миколі Лаврентійовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Делегатській, 19-а   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Кобцю Миколі Лаврентійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:041:0029) по  
вул. Делегатській, 19-а загальною площею 0,0551 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0551 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Бойку Олександру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Богдана Хмельницького, 124  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Бойку Олександру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:033:0027) по вул. Богдана 
Хмельницького, 124 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Паровіну Миколі Федоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Нікопольській, 37   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Паровіну Миколі Федоровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:419:0033) по  
вул. Нікопольській, 37 загальною площею 0,0818 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0818 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Гавазі Юрію Дмитровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Вознесенській, 61  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Гавазі Юрію Дмитровичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:45:347:0074) по вул. Вознесенській, 61    
загальною площею 0,0712 га (у тому числі по угіддях: 0,0712 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Свірідовій Валентині Василівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Салтикова-
Щедріна, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Свірідовій Валентині Василівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0103) по вул. Салтикова-
Щедріна, 20 загальною площею 0,0694 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0694 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Буразі Андрію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості),що передається у власність по вул. Вознесенській, 137   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Буразі Андрію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:387:0026) по  
вул. Вознесенській, 137 загальною площею 0,0518 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0518 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Шевченку Леоніду Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Юрія  
Дарагана, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Шевченку Леоніду Івановичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:394:0068) по пров. Юрія 
Дарагана, 19 загальною площею 0,0480 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0480 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Дороніній Тетяні Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 27/29 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Дороніній Тетяні Миколаївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:395:0047) по вул. Суворова, 27/29  
загальною площею 0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Лагно Людмилі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тургенєва, 57-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Лагно Людмилі Миколаївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:152:0066) по вул. Тургенєва, 57-а 
загальною площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Зайвому Миколі Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Очаківській, 34 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Зайвому Миколі Івановичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:425:0029) по вул. Очаківській, 34  
загальною площею 0,0676 га (у тому числі по угіддях: 0,0676 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Маковей Наталії Валентинівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Євгена  
Сверстюка, 23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Маковей Наталії Валентинівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:428:0089) по вул. Євгена  
Сверстюка, 23 загальною площею 0,0564 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0564 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Касянову Віктору Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Ручайній, 14-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Касянову Віктору Олександровичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0166) по  
вул. Ручайній, 14-а загальною площею 0,0577 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0577 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Єсьман Олені Владиславівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 11-а  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Єсьман Олені Владиславівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:347:0081) по  
вул. Херсонській, 11-а загальною площею 0,0434 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0434 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Тютюшкіній Ніні Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Вадима  
Височина, 44 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Тютюшкіній Ніні Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:091:0065) по  
вул. Вадима Височина, 44 загальною площею 0,0328 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0328 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Гвардіонову Віктору Пантелійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Руслана Слободянюка, 102-а для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Гвардіонову Віктору Пантелійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0083) по  
вул. Руслана Слободянюка, 102-а загальною площею 0,0295  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0295 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Гвардіон Ірині Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тульській, 52-д  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Гвардіон Ірині Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:370:0058) по  
вул. Тульській, 52-д  загальною площею 0,0756  га (у тому числі по угіддях: 
0,0756 га – малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Гуназі Галині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Павлоградській, 12   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Гуназі Галині Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:010:0041) по  
вул. Павлоградській, 12  загальною площею 0,0585 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0585 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Бондар Галині Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Степана Разіна, 3   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Бондар Галині Олексіївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:148:0006) по  
пров. Степана Разіна, 3 загальною площею 0,0414 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0414 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Неділько Аллі Станіславівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мотокросній, 19   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Неділько Аллі Станіславівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:414:0011) по  
вул. Мотокросній, 19 загальною площею 0,0711 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0711 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Касьяненку Володимиру Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
пров. Котляревському, 10 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Касьяненку Володимиру Вікторовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:097:0051) по  
пров. Котляревському, 10 загальною площею 0,0733  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0733 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Білявському Павлу Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 10 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Білявському Павлу Івановичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:035:0059) по вул. Ризькій, 10    
загальною площею 0,0812 га (у тому числі по угіддях: 0,0812 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Чуйку Руслану Вікторовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Луганській, 2-в  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Чуйку Руслану Вікторовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:409:0054) по вул. Луганській, 2-в       
загальною площею 0,0769 га (у тому числі по угіддях: 0,0769 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Бересту Анатолію Васильовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Холодноярській, 172 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Бересту Анатолію Васильовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:007:0037) по  
вул.  Холодноярській, 172 загальною площею 0,0607 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0607 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Інкерманли Вероніці Вікторівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Маяковського, 88/5  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Інкерманли Вероніці Вікторівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:136:0099) по  
вул. Маяковського, 88/5 загальною площею 0,0554 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0554 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Харкавчук Світлані Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Водогінній, 32 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Харкавчук Світлані Миколаївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:081:0048) по вул. Водогінній, 32      
загальною площею 0,0449 га (у тому числі по угіддях: 0,0449 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Задорожній Людмилі Вікторівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Павла Сніцара, 27  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Задорожній Людмилі Вікторівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:127:0030) по вул. Павла  
Сніцара, 27 загальною площею 0,0294 га (у тому числі по угіддях: 0,0294 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Амбрось Ганні Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Добролюбова, 23   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Амбрось Ганні Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:081:0049) по  
пров. Добролюбова, 23 загальною площею 0,0323 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0323 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Кічурі Тамарі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ломоносова, 35   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Кічурі Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:27:166:0057) по вул. Ломоносова, 35     
загальною площею 0,0426 га (у тому числі по угіддях: 0,0426 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Шаповал Наталії Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Зарічній, 28  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Шаповал Наталії Василівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:053:0162) по вул. Зарічній, 28      
загальною площею 0,0510 га (у тому числі по угіддях: 0,0510 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Шаповал Анатолію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Філатова, 28 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Шаповал Анатолію Олександровичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:050:0024) по  
вул. Філатова, 28 загальною площею 0,0595 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0595 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити Сіленко Ганні Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Завадівській, 6-а  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Сіленко Ганні Павлівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:49:427:0075) по вул. Завадівській, 6-а    
загальною площею 0,0912 га (у тому числі по угіддях: 0,0912 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Кукурудзі Аліні Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 32  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати Кукурудзі Аліні Сергіївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:42:360:0057) по вул. Саратовській, 32    
загальною площею 0,0383 га (у тому числі по угіддях: 0,0383 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

39. Затвердити Макаренко Тамарі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Вологодській, 10  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Макаренко Тамарі Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0086) по  
вул. Вологодській, 10 загальною площею 0,0749 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0749 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Шавлєнкову Олександру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Олександра Матросова, 63 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Шавлєнкову Олександру Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:251:0043) по  
вул. Олександра Матросова, 63 загальною площею 0,0620 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0620 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити Успенській Галині Григорівні технічну документацію  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Лелеківському 1-у, 21-б для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Успенській Галині Григорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:067:0036) по  
пров. Лелеківському 1-у, 21-б  загальною площею 0,0665 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0665 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Щеголяєвій Наталі Василівні технічну документацію  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
тупику Береславському, 14 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Щеголяєвій Наталі Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:198:0023) по  
тупику Береславському, 14  загальною площею 0,0462 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0462 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

43. Затвердити Войченко Галині Петрівні технічну документацію  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Сугокліївській, 94 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Войченко Галині Петрівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:48:433:0024) по вул. Сугокліївській, 94 
загальною площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

44. Затвердити Тарасенку Олександру Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Береговій, 32 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

44.1. Передати Тарасенку Олександру Івановичу  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:086:0056) по вул. Береговій, 32 
загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 
малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

45.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

46. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


