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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від "___"_________  2019 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, 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) та проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Ткачу Олександру Григоровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Інгульській, 66-б для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Ткачу Олександру Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0093) по  

вул. Інгульській, 66-б загальною площею 0,0177 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0177 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Високіх Вячеславу Олександрову технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Мозеса Гомберга, 27 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Високіх Вячеславу Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:194:0067) по вул. Мозеса 

Гомберга, 27 загальною площею 0,0536 га (у тому числі по угіддях: 0,0536 га 

– малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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3. Затвердити Шмегельській Данусі Василівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Генерала Шумілова, 78 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Шмегельській Данусі Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:373:0105) по вул. Генерала 

Шумілова, 78 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. 

4. Затвердити Ніколенко Галині Миколаївні та Яришу Юрію 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Ігіта Гаспаряна, 90 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Ніколенко Галині Миколаївні та Яришу Юрію 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:127:0039) по вул. Ігіта Гаспаряна, 90 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. 

5. Затвердити Морозу Віталію Володимировичу та Кудревич Діні 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Карусельній, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Морозу Віталію Володимировичу та Кудревич Діні 

Миколаївні у спільну сумісну власність 7/25 частки від загальної  

площі 0,0852 га (у тому числі по угіддях: 0,0852 га – малоповерхова 

забудова) земельної ділянки (кадастровий номер 3510100000:46:355:0064) по  

вул. Карусельній, 4 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Щербі Олександру Вікторовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. В’ячеслава Чорновола, 21 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Щербі Олександру Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:29:230:0053) по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 21 загальною площею 0,0673 га (у тому числі  
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по угіддях: 0,0673 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Козлітіну Володимиру Івановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Керченській, 55 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Козлітіну Володимиру Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:006:0036) по вул. Керченській, 55 

загальною площею 0,0396 га (у тому числі по угіддях: 0,0396 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у власність по пров. Артилерійському 2-у, 5 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Дегтяру Сергію Володимировичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0049) по  

пров. Артилерійському 2-у, 5 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. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Сергія Хрипунова, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Савенко Людмилі Іванівні та Савенку Олександру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:48:421:0063) по вул. Сергія Хрипунова, 30 загальною 

площею 0,0509 га (у тому числі по угіддях: 0,0509 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Амброзяку Зіновію Дмитровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Амброзяку Зіновію Дмитровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:298:0028) по  

вул. Воронцовській, 91-а загальною площею 0,0346 га (у тому числі  
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по угіддях: 0,0346 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Куценко Антоніні Сергіївні, Шевченко Світлані 

Василівні та Єрмоленко Наталі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Зінченка, 38/23 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Куценко Антоніні Сергіївні, Шевченко Світлані 

Василівні та Єрмоленко Наталі Михайлівні у спільну сумісну власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0213) по  

вул. Зінченка, 38/23 загальною площею 0,1117 га (у тому числі  

по угіддях: 0,1117 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Козел Надії Наумівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Світлогорській 2-й, 21 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Козел Надії Наумівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:172:0096) по  

вул. Світлогорській 2-й, 21 загальною площею 0,0802 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0802 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Без’язичному Геннадію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Гуляницького, 19 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Без’язичному Геннадію Володимировичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0492) по  

вул. Гуляницького, 19 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. 

14. Затвердити Кондратенко Оксані Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Салтикова-

Щедріна, 52 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Кондратенко Оксані Павлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0115) по  
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пров. Салтикова-Щедріна, 52 загальною площею 0,0329 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0329 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Чередніченко Валентині Василівні та Маньковській 

Любові Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Керченській, 28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Чередніченко Валентині Василівні та Маньковській 

Любові Миколаївні у власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:04:005:0065) по вул. Керченській, 28 загальною  

площею 0,0783 га (у тому числі по угіддях: 0,0783 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Сорочану Михайлу Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Ростислава Чорноморченка, 6 для будівництва та обслуговування 

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

16.1. Передати Сорочану Михайлу Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:325:0085) по  

вул. Ростислава Чорноморченка, 6 загальною площею 0,0552 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0552 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Бойку Петру Павловичу, Бойко Валентині Григорівні та 

Головановій Тетяні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Рязанській, 2-г для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Бойку Петру Павловичу, Бойко Валентині Григорівні та 

Головановій Тетяні Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:366:0063) по вул. Рязанській, 2-г  

загальною площею 0,0511 га (у тому числі по угіддях: 0,0511 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Шевченко Любові Петрівні, Козачинському Валерію 

Вікторовичу та Бічехвостовій Любові Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
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пров. Новоселівському, 12 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Бічехвостовій Любові Вікторівні у спільну часткову 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:364:0054) по 

пров. Новоселівському, 12, що складає 1/12 частину від загальної  

площі 0,0456 га, (у тому числі по угіддях: 0,0456 га – землі малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови.  

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

у спільну часткову власність по вул. Степанова, 62/16 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Гаврильченко Ніні Яківні у спільну часткову  

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:098:0072) по 

вул. Степанова, 62/16, що складає 29/50 частини від загальної  

площі 0,0700 га, (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – землі малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови.  

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у власність по вул. Шахтарській, 42 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Княгницькому Сергію Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0082) по  

вул. Шахтарській, 42 загальною площею 0,0785 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0785 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Рибалко Валентині Ізотівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Хрипунова, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Рибалко Валентині Ізотівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0059) по вул. Сергія 

Хрипунова, 20 загальною площею 0,0511 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0511 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Іванову Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронцовській, 69 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Іванову Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:245:0063) по вул. Воронцовській, 69  

загальною площею 0,0582 га (у тому числі по угіддях: 0,0582 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Замші Олександру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Гайдомацькому, 8 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Замші Олександру Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:044:0048) по  

пров.  Гайдамацькому, 8 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. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

25. 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 Мосіна О.В.  
 

 

 

Міський голова                                А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 



Доопрацьовано 24.04.2019 

ПРОЕКТ № 2939  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від "___"_________  2019 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 Ткачу Олександру Григоровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Інгульській, 66-б для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Ткачу Олександру Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0093) по  

вул. Інгульській, 66-б загальною площею 0,0177 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0177 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Високіх Вячеславу Олександрову технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Мозеса Гомберга, 27 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Високіх Вячеславу Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:194:0067) по вул. Мозеса 

Гомберга, 27 загальною площею 0,0536 га (у тому числі по угіддях: 0,0536 га 

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

земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Шмегельській Данусі Василівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Генерала Шумілова, 78 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Шмегельській Данусі Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:373:0105) по вул. Генерала 

Шумілова, 78 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. 

4. Затвердити Ніколенко Галині Миколаївні та Яришу Юрію 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Ігіта Гаспаряна, 90 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Ніколенко Галині Миколаївні та Яришу Юрію 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:11:127:0039) по вул. Ігіта Гаспаряна, 90 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. 

5. Затвердити Морозу Віталію Володимировичу та Кудревич Діні 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Карусельній, 4 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Морозу Віталію Володимировичу та Кудревич Діні 

Миколаївні у спільну сумісну власність 7/25 частки від загальної  

площі 0,0852 га (у тому числі по угіддях: 0,0852 га – малоповерхова 

забудова) земельної ділянки (кадастровий номер 3510100000:46:355:0064) по  

вул. Карусельній, 4 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Щербі Олександру Вікторовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. В’ячеслава Чорновола, 21 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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6.1. Передати Щербі Олександру Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:29:230:0053) по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 21 загальною площею 0,0673 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0673 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Козлітіну Володимиру Івановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Керченській, 55 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Козлітіну Володимиру Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:006:0036) по вул. Керченській, 55 

загальною площею 0,0396 га (у тому числі по угіддях: 0,0396 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у власність по пров. Артилерійському 2-у, 5 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Дегтяру Сергію Володимировичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0049) по  

пров. Артилерійському 2-у, 5 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. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Сергія Хрипунова, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Савенко Людмилі Іванівні та Савенку Олександру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:48:421:0063) по вул. Сергія Хрипунова, 30 загальною 

площею 0,0509 га (у тому числі по угіддях: 0,0509 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Амброзяку Зіновію Дмитровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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10.1. Передати Амброзяку Зіновію Дмитровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:298:0028) по  

вул. Воронцовській, 91-а загальною площею 0,0346 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0346 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Куценко Антоніні Сергіївні, Шевченко Світлані 

Василівні та Єрмоленко Наталі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

вул. Зінченка, 38/23 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Куценко Антоніні Сергіївні, Шевченко Світлані 

Василівні та Єрмоленко Наталі Михайлівні у спільну сумісну власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0213) по  

вул. Зінченка, 38/23 загальною площею 0,1117 га (у тому числі  

по угіддях: 0,1117 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Козел Надії Наумівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Світлогорській 2-й, 21 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Козел Надії Наумівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:172:0096) по  

вул. Світлогорській 2-й, 21 загальною площею 0,0802 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0802 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Без’язичному Геннадію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Гуляницького, 19 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Без’язичному Геннадію Володимировичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0492) по  

вул. Гуляницького, 19 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. 

14. Затвердити Кондратенко Оксані Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Салтикова-
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Щедріна, 52 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Кондратенко Оксані Павлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0115) по  

пров. Салтикова-Щедріна, 52 загальною площею 0,0329 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0329 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Чередніченко Валентині Василівні та Маньковській 

Любові Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Керченській, 28 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Чередніченко Валентині Василівні та Маньковській 

Любові Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:005:0065) по вул. Керченській, 28 

загальною площею 0,0783 га (у тому числі по угіддях: 0,0783 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Сорочану Михайлу Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Ростислава Чорноморченка, 6 для будівництва та обслуговування 

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

16.1. Передати Сорочану Михайлу Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:325:0085) по  

вул. Ростислава Чорноморченка, 6 загальною площею 0,0552 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0552 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Бойку Петру Павловичу, Бойко Валентині Григорівні та 

Головановій Тетяні Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у спільну сумісну власність по вул. Рязанській, 2-г для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Бойку Петру Павловичу, Бойко Валентині Григорівні та 

Головановій Тетяні Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:366:0063) по вул. Рязанській, 2-г  

загальною площею 0,0511 га (у тому числі по угіддях: 0,0511 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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18. Затвердити Шевченко Любові Петрівні, Козачинському Валерію 

Вікторовичу та Бічехвостовій Любові Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну часткову власність по  

пров. Новоселівському, 12 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Бічехвостовій Любові Вікторівні у спільну часткову 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:364:0054) по 

пров. Новоселівському, 12, що складає 1/12 частину від загальної  

площі 0,0456 га, (у тому числі по угіддях: 0,0456 га – землі малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови.  

19. Затвердити Гаврильченко Ніні Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну часткову власність по вул. Степанова, 

62/16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Гаврильченко Ніні Яківні у спільну часткову  

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:098:0072) по 

вул. Степанова, 62/16, що складає 29/50 частини від загальної  

площі 0,0700 га, (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – землі малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

житлової та громадської забудови.  

20. Затвердити Рибалко Валентині Ізотівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Хрипунова, 20 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Рибалко Валентині Ізотівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0059) по вул. Сергія 

Хрипунова, 20 загальною площею 0,0511 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0511 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Іванову Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронцовській, 69 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Іванову Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:245:0063) по вул. Воронцовській, 69  

загальною площею 0,0582 га (у тому числі по угіддях: 0,0582 га – 

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

земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Замші Олександру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Гайдомацькому, 8 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Замші Олександру Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:044:0048) по  

пров.  Гайдамацькому, 8 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. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

24. 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 Мосіна О.В.  
 

 

 

Міський голова                                А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 


