
ПРОЄКТ № 4080   

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від “____”___________ 2020 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 заяви громадян, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Бурдюжі Віталію Михайловичу, Бурдюжі Сергію 

Михайловичу та Радуті Варварі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Отамана 

Костя Степового, 14 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бурдюжі Віталію Михайловичу, Бурдюжі Сергію Михайловичу 

та Радуті Варварі Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:031:0034) по вул.  Отамана Костя Степового, 14 

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. 
 

2. Затвердити Кравченко Тетяні Вікторівні, Савіній Наталі Василівні, 

Реліку Валерію Станіславовичу та Воншік Ользі Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Архангельській, 93/24 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Кравченко Тетяні Вікторівні, Савіній Наталі Василівні, Реліку 

Валерію Станіславовичу та Воншік Ользі Миколаївні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:36:321:0046) по  

вул. Архангельській, 93/24 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. 
 

3. Затвердити Васіну Олександру Валентиновичу  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Васіну Олександру Валентиновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:15:095:0104) по вул. Харківській, 65  

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. 
 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Ольги Кобилянської, 5 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Панченко Юлії Станіславівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:431:0050) по вул. Ольги Кобилянської, 5   

загальною площею 0,0532 га (у тому числі по угіддях: 0,0532 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Вечірку Володимиру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вечірку Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:156:0114) по пров. Крутому, 26 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Васіній Наталі Геннадіївні, Шелуденко Валентині  

Леонідівні, Вірвану Олександру Івановичу та Піпенку Миколі Васильовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Холодноярській, 86 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Васіній Наталі Геннадіївні, Шелуденко Валентині  Леонідівні, 

Вірвану Олександру Івановичу та Піпенку Миколі Васильовичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:04:019:0044) 

по вул. Холодноярській, 86 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. 
 

7. Затвердити Козловцевій Ользі Анатоліївні, Васильєву Анатолію 

Анатолійовичу та Васильєвій Ользі Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Якима 

Лелекі, 23 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Козловцевій Ользі Анатоліївні, Васильєву Анатолію 

Анатолійовичу та Васильєвій Ользі Віталіївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:029:0097) по вул. Якима 

Лелекі, 23 загальною площею 0,0658 га (у тому числі по угіддях: 0,0658 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Ломоносовій Катерині Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ломоносовій Катерині Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:419:0048) по вул. Криворізькій, 21-а  загальною 

площею 0,0927 га (у тому числі по угіддях: 0,0927 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Макогону Юрію Федосійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Макогону Юрію Федосійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0092) по пров. Саксаганського, 24 

загальною площею 0,0497 га (у тому числі по угіддях: 0,0497 га – 
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малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Панжинській Ганні Яківні та Мітрофановій Карині 

Денисівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Товариському, 9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Панжинській Ганні Яківні та Мітрофановій Карині  

Денисівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:363:0043) по пров. Товариському, 9 загальною площею 

0,0381 га (у тому числі по угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

11. Затвердити Вербовому Ігорю Володимировичу та Шаліну Сергію 

Станіславовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Петра Лахмана, 40 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Вербовому Ігорю Володимировичу та Шаліну Сергію 

Станіславовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:17:115:0108) по вул. Петра Лахмана, 40 загальною площею 

0,0477 га (у тому числі по угіддях: 0,0477 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

12. Затвердити Шаронову Олександру Вячеславовичу та Зубрьову 

Василю Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Прирічній, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шаронову Олександру Вячеславовичу та Зубрьову Василю 

Федоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:409:0080) по вул. Прирічній, 14 загальною площею 0,0927 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0927 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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13. Затвердити Заплавній Наталії Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олександра Олійника, 28/1  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Заплавній Наталії Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:222:0079) по вул. Олександра Олійника, 28/1 

загальною площею 0,0475 га (у тому числі по угіддях: 0,0475 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Конопатському Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Ушакова, 95/41 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Конопатському Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:382:0078) по  

вул. Ушакова, 95/41 загальною площею 0,0529 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0529 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Колодязній, 36 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Красіонову Руслану Станіславовичу та Вихрист Валентині 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:197:0036) по вул. Колодязній, 36 загальною  

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

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Кожановій Світлані Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тараса Карпи, 166 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кожановій Світлані Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:313:0035) по вул. Тараса Карпи, 166 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Сергеєвій Ларисі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сергеєвій Ларисі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:196:0087) по пров. Спаському, 13 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

18. Затвердити Романову Олександру Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Герцена, 15-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романову Олександру Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:394:0087) по вул. Герцена, 15-а  

загальною площею 0,0434 га (у тому числі по угіддях: 0,0434 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Амарфію Дмитру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Делегатській, 32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Амарфію Дмитру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:032:0064) по вул. Делегатській, 32 

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. 
 

20. Затвердити Дулому Руслану Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну часткову власність по вул. Олени 

Теліги, 96 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  



 
 

7   

Передати Дулому Руслану Анатолійовичу у спільну часткову власність 

земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:11:088:0067) по вул. Олени 

Теліги, 96, що складає 11/20 частини від загальної площі 0,0909 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0909 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Кульбацькому Дмитру Євгеновичу, Жабо Анні Євгеніївні 

та Чернову Анатолію Афанасійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

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

Петлюри, 71 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кульбацькому Дмитру Євгеновичу, Жабо Анні Євгеніївні та 

Чернову Анатолію Афанасійовичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0118) по вул. Симона Петлюри, 71 

загальною площею 0,0751 га (у тому числі по угіддях: 0,0751 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Давидовській Надії Анатоліївні, Давидовському  

Миколі Івановичу та Романовій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Кишинівській, 41 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Давидовській Надії Анатоліївні, Давидовському  

Миколі Івановичу та Романовій Олені Миколаївні у спільну сумісну   

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:42:367:0065) по  

вул. Кишинівській, 41 загальною площею 0,0406  га (у тому числі по угіддях: 

0,0406 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Гоштанар Катерині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Семена Тютюшкіна, 83  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гоштанар Катерині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:080:0106) по вул. Семена Тютюшкіна, 83  

загальною площею 0,0332 га (у тому числі по угіддях: 0,0332 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. 
 

23. Затвердити Пєтуховій Ніні Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Бутусова, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пєтуховій Ніні Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:250:0138) по вул. Юрія Бутусова, 12 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Самбір Тамарі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 72 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Самбір Тамарі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:278:0060) по вул. Чайковського, 72 загальною 

площею 0,0745 га (у тому числі по угіддях: 0,0745 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Перебийніс Валентині Володимирівні та Таран Олені 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ціолковського, 48 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Перебийніс Валентині Володимирівні та Таран  

Олені Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:080:0110) по вул. Ціолковського, 48 загальною площею 

0,0648 га (у тому числі по угіддях: 0,0648 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

26. Затвердити Кічкіну Дмитру Викторовичу, Коломієць Ірині Георгіївні 

та Гебескулу Василю Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Юрія Липи, 20  
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кічкіну Дмитру Викторовичу, Коломієць Ірині Георгіївні та 

Гебескулу Василю Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:071:0079) по вул. Юрія Липи, 20 загальною 

площею 0,0697 га (у тому числі по угіддях: 0,0697 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

27. Затвердити Каліньку Віктору Івановичу та Калінько Тетяні Василівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Сумській, 22/6 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Каліньку Віктору Івановичу та Калінько Тетяні Василівні у  

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:352:0067) по вул. Сумській, 22/6 загальною  

площею 0,0972 га (у тому числі по угіддях: 0,0972 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

28. Затвердити Радченко Лідії Олексіївні та Радченку Миколі 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по тупику Степовому, 8 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Радченко Лідії Олексіївні та Радченку Миколі  

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:179:0047) по тупику Степовому, 8 загальною площею  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

29. Затвердити Матвієнко Світлані Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 89 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Матвієнко Світлані Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:358:0119) по вул. Яновського, 89 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

 30. Затвердити Бойко Надії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Свободи, 7-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бойко Надії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:018:0074) по пров. Свободи, 7-а загальною 

площею 0,0723 га (у тому числі по угіддях: 0,0723 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

 31. Затвердити Волошиній Наталі Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Братській, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волошиній Наталі Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0044) по вул. Братській, 19 загальною 

площею 0,0770 га (у тому числі по угіддях: 0,0770 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

 32. Затвердити Гусейновій Оксані Олександрівні та Лаврешиній Жанні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Харсонській, 69 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гусейновій Оксані Олександрівні та Лаврешиній Жанні 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:371:0046) по вул. Херсонській, 69 загальною площею  

0,0460 га (у тому числі по угіддях: 0,0460 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

33. Затвердити Пилипенку Олександру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Пушкіна, 32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пилипенку Олександру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:33:261:0041) по вул. Пушкіна, 32  

загальною площею 0,0325 га (у тому числі по угіддях: 0,0325 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

34. Затвердити Ткаченко Марині Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ткаченко Марині Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:427:0088) по вул. Ковпака, 5 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. 
 

35. Затвердити Шишковій Наталі Валеріївні та Шишковій Зінаїді Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Мотокросному, 4 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Шишковій Наталі Валеріївні та Шишковій Зінаїді Іванівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:49:414:0028) по пров. Мотокросному, 4 загальною площею 

0,0746 га (у тому числі по угіддях: 0,0746 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

36. Затвердити Касяну Роману Васильовичу та Мерко Валентині 

Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Шосейному, 8-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Касяну Роману Васильовичу та Мерко Валентині  

Леонідівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:428:0102) по пров. Шосейному, 8-а загальною  

площею 0,0419 га (у тому числі по угіддях: 0,0419 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

37. Затвердити Котяш Людмилі Володимирівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Вишневому, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Котяш Людмилі Володимирівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:361:0090) по пров. Вишневому, 1 загальною 

площею 0,0516 га (у тому числі по угіддях: 0,0516 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Пухальському Володимиру Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Хмельницького, 27 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пухальському Володимиру Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:049:0190) по вул. Богдана 

Хмельницького, 27 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. 
 

39. Затвердити Ларіоновій Галині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 54 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ларіоновій Галині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:029:0096) по вул. Мінській, 54 загальною 

площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

40. Затвердити Джепку Костянтину Сергійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Північному, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Джепку Костянтину Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:172:0032) по пров. Північному, 8 загальною 
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площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

41. Затвердити Декусару Анатолію Борисовичу та Туз Людмилі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Івана Олінського, 59 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Декусару Анатолію Борисовичу та Туз Людмилі Миколаївні  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:207:0047) по вул. Івана Олінського, 59 загальною площею 

0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

42. Затвердити Герасименку Віталію Миколайовичу та Медведєвій 

Марині Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Верхній Биковській, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Герасименку Віталію Миколайовичу та Медведєвій Марині 

Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:264:0059) по вул. Верхній Биковській, 14 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. 
 

43. Затвердити Воробйовій Ларисі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Козакова, 132 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Воробйовій Ларисі Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:19:142:0047) по вул. Козакова, 132 загальною 

площею 0,0579 га (у тому числі по угіддях: 0,0579 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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44. Затвердити Ковальовій Світлані Анатоліївні та Ковальовій Валентині 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Водоп’янова, 61/77 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковальовій Світлані Анатоліївні та Ковальовій Валентині 

Іванівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:377:0043) по вул. Водоп’янова, 61/77 загальною площею 

0,0699 га (у тому числі по угіддях: 0,0699 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

45. Затвердити Поломарчук Людмилі Степанівні та Антоненко Наталі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Володимира Івасюка, 26  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Поломарчук Людмилі Степанівні та Антоненко  

Наталі Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:40:336:0061) по вул. Володимира Івасюка, 26 загальною площею 

0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

46. Затвердити Шепелю Віктору Володимировичу та Шепель Ірині 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Петра Тодоровського, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шепелю Віктору Володимировичу та Шепель Ірині  

Вікторівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:48:416:0061) по пров. Петра Тодоровського, 7 загальною 

площею 0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

47. Затвердити Стельмах Ніні Олександрівні та Стельмаху Андрію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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спільну сумісну власність по вул. Обознівській, 5/2 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Стельмах Ніні Олександрівні та Стельмаху Андрію 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0078) по вул. Обознівській, 5/2 загальною площею  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

48. Затвердити Бондар Ірині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Товариському, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондар Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:025:0042) по пров. Товариському, 5 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. 
 

49. Затвердити Сердюку Миколі Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Солдатській, 84 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сердюку Миколі Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:351:0135) по вул. Солдатській, 84 загальною 

площею 0,0229 га (у тому числі по угіддях: 0,0229 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

50. Затвердити Стратоновій Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Халтуріна, 26 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стратоновій Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0121) по вул. Халтуріна, 26 загальною 

площею 0,0690 га (у тому числі по угіддях: 0,0690 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

51. Затвердити Волченко Наталі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 74/68 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волченко Наталі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:377:0037) по вул. Херсонській, 74/68 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

53. 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 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 



Доопрацьований 07.05.2020 

ПРОЄКТ № 4080   

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від “____”___________ 2020 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 заяви громадян, 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Бурдюжі Віталію Михайловичу, Бурдюжі Сергію 

Михайловичу та Радуті Варварі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Отамана 

Костя Степового, 14 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бурдюжі Віталію Михайловичу, Бурдюжі Сергію Михайловичу 

та Радуті Варварі Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:031:0034) по вул.  Отамана Костя Степового, 14 

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. 
 

2. Затвердити Кравченко Тетяні Вікторівні, Савіній Наталі Василівні, 

Реліку Валерію Станіславовичу та Воншік Ользі Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Архангельській, 93/24 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Кравченко Тетяні Вікторівні, Савіній Наталі Василівні, Реліку 

Валерію Станіславовичу та Воншік Ользі Миколаївні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:36:321:0046) по  

вул. Архангельській, 93/24 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. 
 

3. Затвердити Васіну Олександру Валентиновичу  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 65 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Васіну Олександру Валентиновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:15:095:0104) по вул. Харківській, 65  

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. 
 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Ольги Кобилянської, 5 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Панченко Юлії Станіславівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:431:0050) по вул. Ольги Кобилянської, 5   

загальною площею 0,0532 га (у тому числі по угіддях: 0,0532 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Вечірку Володимиру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Вечірку Володимиру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:156:0114) по пров. Крутому, 26 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Васіній Наталі Геннадіївні, Шелуденко Валентині  

Леонідівні, Вірвану Олександру Івановичу та Піпенку Миколі Васильовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Холодноярській, 86 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Васіній Наталі Геннадіївні, Шелуденко Валентині  Леонідівні, 

Вірвану Олександру Івановичу та Піпенку Миколі Васильовичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:04:019:0044) 

по вул. Холодноярській, 86 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. 
 

7. Затвердити Козловцевій Ользі Анатоліївні, Васильєву Анатолію 

Анатолійовичу та Васильєвій Ользі Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Якима 

Лелекі, 23 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Козловцевій Ользі Анатоліївні, Васильєву Анатолію 

Анатолійовичу та Васильєвій Ользі Віталіївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:029:0097) по вул. Якима 

Лелекі, 23 загальною площею 0,0658 га (у тому числі по угіддях: 0,0658 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Ломоносовій Катерині Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ломоносовій Катерині Яківні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:419:0048) по вул. Криворізькій, 21-а  загальною 

площею 0,0927 га (у тому числі по угіддях: 0,0927 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Макогону Юрію Федосійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Макогону Юрію Федосійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0092) по пров. Саксаганського, 24 

загальною площею 0,0497 га (у тому числі по угіддях: 0,0497 га – 
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малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Панжинській Ганні Яківні та Мітрофановій Карині 

Денисівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Таврійському, 9 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Панжинській Ганні Яківні та Мітрофановій Карині  

Денисівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:363:0043) по пров. Таврійському, 9 загальною площею 

0,0381 га (у тому числі по угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

11. Затвердити Вербовому Ігорю Володимировичу та Шаліну Сергію 

Станіславовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Петра Лахмана, 40 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Вербовому Ігорю Володимировичу та Шаліну Сергію 

Станіславовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:17:115:0108) по вул. Петра Лахмана, 40 загальною площею 

0,0477 га (у тому числі по угіддях: 0,0477 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

12. Затвердити Шаронову Олександру Вячеславовичу та Зубрьову 

Василю Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Прирічній, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шаронову Олександру Вячеславовичу та Зубрьову Василю 

Федоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:409:0080) по вул. Прирічній, 14 загальною площею 0,0927 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0927 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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13. Затвердити Заплавній Наталії Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олександра Олійника, 28/1  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Заплавній Наталії Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:222:0079) по вул. Олександра Олійника, 28/1 

загальною площею 0,0475 га (у тому числі по угіддях: 0,0475 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Конопатському Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Ушакова, 95/41 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Конопатському Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:382:0078) по  

вул. Ушакова, 95/41 загальною площею 0,0529 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0529 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Колодязній, 36 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Красіонову Руслану Станіславовичу та Вихрист Валентині 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:197:0036) по вул. Колодязній, 36 загальною  

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

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Кожановій Світлані Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Тараса Карпи, 166 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кожановій Світлані Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:313:0035) по вул. Тараса Карпи, 166 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

17. Затвердити Сергеєвій Ларисі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сергеєвій Ларисі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:196:0087) по пров. Спаському, 13 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

18. Затвердити Романову Олександру Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Герцена, 15-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романову Олександру Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:45:394:0087) по вул. Герцена, 15-а  

загальною площею 0,0434 га (у тому числі по угіддях: 0,0434 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Амарфію Дмитру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Делегатській, 32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Амарфію Дмитру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:032:0064) по вул. Делегатській, 32 

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. 
 

20. Затвердити Дулому Руслану Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну часткову власність по вул. Олени 

Теліги, 96 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Дулому Руслану Анатолійовичу у спільну часткову власність 

земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:11:088:0067) по вул. Олени 

Теліги, 96, що складає 11/20 частини від загальної площі 0,0909 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0909 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Кульбацькому Дмитру Євгеновичу, Жабо Анні Євгеніївні 

та Чернову Анатолію Афанасійовичу технічну документацію із землеустрою 

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

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

Петлюри, 71 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кульбацькому Дмитру Євгеновичу, Жабо Анні Євгеніївні та 

Чернову Анатолію Афанасійовичу у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0118) по вул. Симона Петлюри, 71 

загальною площею 0,0751 га (у тому числі по угіддях: 0,0751 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Давидовській Надії Анатоліївні, Давидовському  

Миколі Івановичу та Романовій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

вул. Кишинівській, 41 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Давидовській Надії Анатоліївні, Давидовському  

Миколі Івановичу та Романовій Олені Миколаївні у спільну сумісну   

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:42:367:0065) по  

вул. Кишинівській, 41 загальною площею 0,0406  га (у тому числі по угіддях: 

0,0406 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Гоштанар Катерині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Семена Тютюшкіна, 83  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гоштанар Катерині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:080:0106) по вул. Семена Тютюшкіна, 83  

загальною площею 0,0332 га (у тому числі по угіддях: 0,0332 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. 
 

24. Затвердити Пєтуховій Ніні Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Бутусова, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пєтуховій Ніні Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:250:0138) по вул. Юрія Бутусова, 12 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

25. Затвердити Самбір Тамарі Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 72 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Самбір Тамарі Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:278:0060) по вул. Чайковського, 72 загальною 

площею 0,0745 га (у тому числі по угіддях: 0,0745 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

26. Затвердити Перебийніс Валентині Володимирівні та Таран Олені 

Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Ціолковського, 48 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Перебийніс Валентині Володимирівні та Таран  

Олені Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:080:0110) по вул. Ціолковського, 48 загальною площею 

0,0648 га (у тому числі по угіддях: 0,0648 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

27. Затвердити Кічкіну Дмитру Викторовичу, Коломієць Ірині Георгіївні 

та Гебескулу Василю Васильовичу технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Юрія Липи, 20  



 
 

9   

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кічкіну Дмитру Викторовичу, Коломієць Ірині Георгіївні та 

Гебескулу Василю Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:071:0079) по вул. Юрія Липи, 20 загальною 

площею 0,0697 га (у тому числі по угіддях: 0,0697 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

28. Затвердити Каліньку Віктору Івановичу та Калінько Тетяні Василівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Сумській, 22/6 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Каліньку Віктору Івановичу та Калінько Тетяні Василівні у  

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:352:0067) по вул. Сумській, 22/6 загальною  

площею 0,0972 га (у тому числі по угіддях: 0,0972 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

29. Затвердити Радченко Лідії Олексіївні та Радченку Миколі 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по тупику Степовому, 8 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Радченко Лідії Олексіївні та Радченку Миколі  

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:179:0047) по тупику Степовому, 8 загальною площею  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

30. Затвердити Матвієнко Світлані Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 89 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Матвієнко Світлані Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:358:0119) по вул. Яновського, 89 загальною 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) 
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для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

 31. Затвердити Бойко Надії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Свободи, 7-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бойко Надії Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:018:0074) по пров. Свободи, 7-а загальною 

площею 0,0723 га (у тому числі по угіддях: 0,0723 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

 32. Затвердити Волошиній Наталі Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Братській, 19 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волошиній Наталі Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:379:0044) по вул. Братській, 19 загальною 

площею 0,0770 га (у тому числі по угіддях: 0,0770 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

 33. Затвердити Гусейновій Оксані Олександрівні та Лаврешиній Жанні 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Харсонській, 69 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гусейновій Оксані Олександрівні та Лаврешиній Жанні 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:371:0046) по вул. Херсонській, 69 загальною площею  

0,0460 га (у тому числі по угіддях: 0,0460 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

34. Затвердити Пилипенку Олександру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Пушкіна, 32 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пилипенку Олександру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:33:261:0041) по вул. Пушкіна, 32  

загальною площею 0,0325 га (у тому числі по угіддях: 0,0325 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

35. Затвердити Ткаченко Марині Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ткаченко Марині Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:49:427:0088) по вул. Ковпака, 5 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. 
 

36. Затвердити Шишковій Наталі Валеріївні та Шишковій Зінаїді Іванівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по пров. Мотокросному, 4 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Шишковій Наталі Валеріївні та Шишковій Зінаїді Іванівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:49:414:0028) по пров. Мотокросному, 4 загальною площею 

0,0746 га (у тому числі по угіддях: 0,0746 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

37. Затвердити Касяну Роману Васильовичу та Мерко Валентині 

Леонідівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Шосейному, 8-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Касяну Роману Васильовичу та Мерко Валентині  

Леонідівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:428:0102) по пров. Шосейному, 8-а загальною  

площею 0,0419 га (у тому числі по угіддях: 0,0419 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Котяш Людмилі Володимирівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Вишневому, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Котяш Людмилі Володимирівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:361:0090) по пров. Вишневому, 1 загальною 

площею 0,0516 га (у тому числі по угіддях: 0,0516 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

39. Затвердити Пухальському Володимиру Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Хмельницького, 27 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Пухальському Володимиру Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:049:0190) по вул. Богдана 

Хмельницького, 27 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 

0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

40. Затвердити Ларіоновій Галині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 54 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ларіоновій Галині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:029:0096) по вул. Мінській, 54 загальною 

площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

41. Затвердити Джепку Костянтину Сергійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Північному, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Джепку Костянтину Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:172:0032) по пров. Північному, 8 загальною 
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площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

42. Затвердити Декусару Анатолію Борисовичу та Туз Людмилі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Івана Олінського, 59 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Декусару Анатолію Борисовичу та Туз Людмилі Миколаївні  у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:27:207:0047) по вул. Івана Олінського, 59 загальною площею 

0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

43. Затвердити Герасименку Віталію Миколайовичу та Медведєвій 

Марині Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Верхній Биковській, 14 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Герасименку Віталію Миколайовичу та Медведєвій Марині 

Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:264:0059) по вул. Верхній Биковській, 14 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. 
 

44. Затвердити Воробйовій Ларисі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Козакова, 132 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Воробйовій Ларисі Григорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:19:142:0047) по вул. Козакова, 132 загальною 

площею 0,0579 га (у тому числі по угіддях: 0,0579 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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45. Затвердити Ковальовій Світлані Анатоліївні та Ковальовій Валентині 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Водоп’янова, 61/77 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Ковальовій Світлані Анатоліївні та Ковальовій Валентині 

Іванівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:377:0043) по вул. Водоп’янова, 61/77 загальною площею 

0,0699 га (у тому числі по угіддях: 0,0699 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

46. Затвердити Поломарчук Людмилі Степанівні та Антоненко Наталі 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Володимира Івасюка, 26  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Поломарчук Людмилі Степанівні та Антоненко  

Наталі Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:40:336:0061) по вул. Володимира Івасюка, 26 загальною площею 

0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

47. Затвердити Шепелю Віктору Володимировичу та Шепель Ірині 

Вікторівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Петра Тодоровського, 7 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шепелю Віктору Володимировичу та Шепель Ірині  

Вікторівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:48:416:0061) по пров. Петра Тодоровського, 7 загальною 

площею 0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

48. Затвердити Стельмах Ніні Олександрівні та Стельмаху Андрію 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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спільну сумісну власність по вул. Обознівській, 5/2 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Стельмах Ніні Олександрівні та Стельмаху Андрію 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0078) по вул. Обознівській, 5/2 загальною площею  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

49. Затвердити Бондар Ірині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Товариському, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бондар Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:025:0042) по пров. Товариському, 5 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. 
 

50. Затвердити Сердюку Миколі Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Солдатській, 84 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сердюку Миколі Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:351:0135) по вул. Солдатській, 84 загальною 

площею 0,0229 га (у тому числі по угіддях: 0,0229 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

51. Затвердити Стратоновій Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Халтуріна, 26 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Стратоновій Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:397:0121) по вул. Халтуріна, 26 загальною 

площею 0,0690 га (у тому числі по угіддях: 0,0690 га – малоповерхова забудова) 

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

громадської забудови. 
 

52. Затвердити Волченко Наталі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 74/68 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волченко Наталі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:377:0037) по вул. Херсонській, 74/68 загальною 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

54. 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 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
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