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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від “____”___________ 2020 року                                         № _____ 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 89, 116, 118, 

121, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

статтями 55 Закону України «Про землеустрій», технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) та розглянувши заяви громадян, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Скопець Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Олени Теліги, 57 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скопець Валентині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:082:0090) по вул. Олени Теліги, 57 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. 
 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Ольги Кобилянської, 8 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Криворучко Ірині Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:431:0053) по вул. Ольги Кобилянської, 8   

загальною площею 0,0546 га (у тому числі по угіддях: 0,0546 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 Чернецькій Ользі Микитівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Верхньовеселому, 36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чернецькій Ользі Микитівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:350:0083) по пров. Верхньовеселому, 36    

загальною площею 0,0627 га (у тому числі по угіддях: 0,0627 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Сузан Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сузан Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:008:0044 по вул. Прилуцькій, 6 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. 
 

5. Затвердити Клічку Сергію Олександровичу та Сідельнику Олегу 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Сергія Сєнчева, 14/72 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Клічку Сергію Олександровичу та Сідельнику Олегу 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:19:149:0061) по вул. Сергія Сєнчева, 14/72 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. 
 

6. Затвердити Кононцевій Наталії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Гаубичному, 12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кононцевій Наталії Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:153:0051) по пров. Гаубичному, 12 загальною 
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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 Вдовенко Катерині Прокопівні та Ткаченко Людмилі 

Денисівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Дніпровській, 50 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Вдовенко Катерині Прокопівні та Ткаченко Людмилі  

Денисівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:17:115:0114) по вул. Дніпровській, 50 загальною площею  

0,0818 га (у тому числі по угіддях: 0,0818 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

8. Затвердити Янченко Тетяні Володимирівні та Касперській Марині 

Борисівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Барболіна, 31 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Янченко Тетяні Володимирівні та Касперській Марині 

Борисівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:355:0099) по вул. Барболіна, 31 загальною площею 0,0620 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0620 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Лунгул Яні Анатоліївні та Волощенко Валерії Олегівні   

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Лунгул Яні Анатоліївні та Волощенко Валерії  

Олегівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:42:367:0094) по вул. Таврійській, 73 загальною площею  

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
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10. Затвердити Гліжинській Анастасії Олексіївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Левитського, 53 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гліжинській Анастасії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:114:0057) по вул. Миколи Левитського, 53 

загальною площею 0,0343 га (у тому числі по угіддях: 0,0343 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Баранчук Аллі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Баранчук Аллі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:305:0177) по пров. Травневому, 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. 
 

12. Затвердити Демакіну Едуарду Дмитровичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

вул. Степанова, 48 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Демакіну Едуарду Дмитровичу у спільну часткову  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:11:098:0066) по  

вул. Степанова, 48, що складає 1/2 частину від загальної площі 0,0659 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0659 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Мосіну Петру Станіславовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Липи, 91 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мосіну Петру Станіславовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:11:100:0061) по вул. Юрія Липи, 91 загальною 

площею 0,0474 га (у тому числі по угіддях: 0,0474 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. 
 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Ризькій, 16 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Вихристюк Марині Петрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:035:0068) по вул. Ризькій, 16 загальною 

площею 0,0905 га (у тому числі по угіддях: 0,0905 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

15. Затвердити Квасниці Анатолію Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Делегатській, 2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Квасниці Анатолію Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:04:032:0060) по вул. Делегатській, 2 

загальною площею 0,0940 га (у тому числі по угіддях: 0,0940 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Мельниченко Оксані Володимирівні, Мельниченко Надії 

Петрівні та Донченко Наталії Павлівні технічну документацію із землеустрою 

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

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по вул. Запорозькій, 21 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мельниченко Оксані Володимирівні, Мельниченко Надії 

Петрівні та Донченко Наталії Павлівні у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:179:0050) по вул. Запорозькій, 21 

загальною площею 0,0559 га (у тому числі по угіддях: 0,0559 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Чумаку Роману Анатолійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Чумаку Роману Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0075) по вул. Криворізькій, 8 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. 
 

18. Затвердити Чумаку Анатолію Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чумаку Анатолію Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:424:0074) по вул. Нікопольській, 5 загальною 

площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях: 0,0601 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

19. Затвердити Бажуковій Ірині  Вікторівні та Шалагіну Олександру 

Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Глибка, 40 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бажуковій Ірині  Вікторівні та Шалагіну Олександру 

Петровичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:379:0041) по вул. Глибка, 40 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. 
 

20. Затвердити Овчаренку Олександру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

вул. Добролюбова, 6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Овчаренку Олександру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:13:076:0013) по вул. Добролюбова, 6 

загальною площею 0,0715 га (у тому числі по угіддях: 0,0715 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

21. Затвердити Демчук Вірі Степанівні, Копійка Світлані Василівні,  

Бондар Крістіні Віталіївні та Богдановій Наталії Андріївні технічну 
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документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Гоголя, 113 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Демчук Вірі Степанівні, Копійка Світлані Василівні,  Бондар 

Крістіні Віталіївні та Богдановій Наталії Андріївні у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:36:277:0039) по вул. Гоголя, 113 

загальною площею 0,0821 га (у тому числі по угіддях: 0,0821 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

22. Затвердити Сарваді Наталії Назарівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Глинки, 81 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Сарваді Наталії Назарівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:380:0093) по вул. Глинки, 81 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. 
 

23. Затвердити Онощенко Ользі Казімірівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Марка Вовчка, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Онощенко Ользі Казімірівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:18:113:0133) по вул. Марка Вовчка, 30 загальною 

площею 0,0524 га (у тому числі по угіддях: 0,0524 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Єфіменко Ользі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Кам’яному, 20-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Єфіменко Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:377:0047) по пров. Кам’яному, 20-а загальною 

площею 0,0605 га (у тому числі по угіддях: 0,0605 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. 
 

25. Затвердити Гречаній Аллі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Ползунова, 32, смт Нове для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гречаній Аллі Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510166900:09:157:0062) по вул. Ползунова, 32, смт Нове 

загальною площею 0,1102 га (у тому числі по угіддях: 0,1102 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

26. Затвердити Горпинич Ганні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Береговій, 30 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Горпинич Ганні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:086:0062) по вул. Береговій, 30 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. 
 

27. Затвердити Сергєєвій Марії Володимирівні та Чернобривю Петру 

Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Новгородському 1-му, 3 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Сергєєвій Марії Володимирівні та Чернобривю Петру 

Володимировичу у власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:40:326:0023) по пров. Новгородському 1-му, 3 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. 
 

28. Затвердити Тітомир Ганні Володимирівні та Рабдєвій Любові 

Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по пров. Максима Залізняка, 28 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Тітомир Ганні Володимирівні та Рабдєвій Любові Василівні у 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:13:069:0058) по  

пров. Максима Залізняка, 28 загальною площею 0,0432 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0432 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

29. Затвердити Волошиній Олені Василівні та Волошину Юрію 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну сумісну власність по вул. Можайського, 11 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Волошиній Олені Василівні та Волошину Юрію  

Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:311:0162) по вул. Можайського, 11 загальною площею  

0,0727 га (у тому числі по угіддях: 0,0727 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

30. Затвердити Білоусу Станіславу Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Сверстюка, 18 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Білоусу Станіславу Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:421:0087) по вул. Євгена Сверстюка, 18 

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. 
 

31. Затвердити Аззі Аллі Юріївні та Аззі Андрію Юрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Ломоносова, 26-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Аззі Аллі Юріївні та Аззі Андрію Юрійовичу у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:170:0035) по  

вул. Ломоносова, 26-а загальною площею 0,0333 га (у тому числі по угіддях: 

0,0333 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

32. Затвердити Шпук Наталі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Сергія Котового, 26-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шпук Наталі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3522586600:55:000:0343) по вул. Сергія Котового, 26-а 

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. 
 

33. Затвердити Берловій Ірині Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Добролюбова, 39 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Берловій Ірині Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:081:0026) по пров. Добролюбова, 39 загальною 

площею 0,0563 га (у тому числі по угіддях: 0,0563 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

34. Затвердити Андрейченко Світлані Павлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Глибка, 50/12 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Андрейченко Світлані Павлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:380:0094) по вул. Глибка, 50/12 загальною 

площею 0,0611 га (у тому числі по угіддях: 0,0611 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Затвердити Попову Петру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Карбишева, 11 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Попову Петру Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:043:0034) по вул. Карбишева, 11 загальною 
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площею 0,0443 га (у тому числі по угіддях: 0,0433 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

35. Затвердити Клушиній Тетяні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Клушиній Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:34:266:0064) по пров. Олексія Волохова, 1  

загальною площею 0,0470 га (у тому числі по угіддях: 0,0470 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

36. Затвердити Залюбовській Тетяні Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Миргородському, 15 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Залюбовській Тетяні Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:299:0071) по пров. Миргородському, 15 

загальною площею 0,0525 га (у тому числі по угіддях: 0,0525 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

38. Контроль за виконанням цього 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 35 83 56 


