
Доопрацьований 01.11.2022р. 

ПРОЄКТ № 1371  

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА   
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від «____» ____________ 2022 року     № ______ 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 87, 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»,  

статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), враховуючи погодження суміжних власників 

(користувачів) земельних ділянок, наявне нерухоме майно та заяви громадян, 

Кропивницька міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Кисельовій Олені Михайлівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Гаубичному, 4 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кисельовій Олені Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:25:153:0052) по пров. Гаубичному, 4 загальною 

площею 0,0624 га (у тому числі по угіддях: 0,0624 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

2. Затвердити Сорочану Павлу Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 23 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сорочану Павлу Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:030:0119) по пров. Мінському, 23 загальною 

площею 0,0563 га (у тому числі по угіддях: 0,0563 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. 
 

3. Затвердити Дехтяр Наталії Валентинівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дехтяр Наталії Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:012:0060) по вул. Волгоградській, 11 загальною 

площею 0,0759 га (у тому числі по угіддях: 0,0759 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

4. Затвердити Мирзі Ользі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Затишній, 43 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мирзі Ользі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:074:0063) по вул. Затишній, 43 загальною 

площею 0,0729 га (у тому числі по угіддях: 0,0729 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

5. Затвердити Унгул Наталії Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Добролюбова, 81 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Унгул Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:13:087:0050) по пров. Добролюбова, 81 загальною 

площею 0,0385 га (у тому числі по угіддях: 0,0385 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Шаманському Миколі Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

Богуна, 169 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шаманському Миколі Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:027:0081) по вул. Івана Богуна, 169  

загальною площею 0,0999 га (у тому числі по угіддях: 0,0999 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. 
 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність по вул. Олександра Матросова, 18 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Сізоновій Оксані Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:196:0061) по вул. Олександра Матросова, 18   

загальною площею 0,0522 га (у тому числі по угіддях: 0,0522 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Кондрачук Катерині Іванівні та Кондрачуку Василю 

Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

спільну часткову власність по вул. Володимирській, 77  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Кондрачук Катерині Іванівні та Кондрачуку Василю 

Дмитровичу у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:110:0051) по вул. Володимирській, 77, що складає 18/25 

частини від загальної площі 0,0678 га (у тому числі по угіддях: 0,0678 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність по вул. Далекосхідній, 3 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Чистяковій Аллі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:196:0091) по вул. Далекосхідній, 3 загальною 

площею 0,0653 га (у тому числі по угіддях: 0,0653 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Прохоровій Ірині Георгіївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

Виговського, 65 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Прохоровій Ірині Георгіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:05:053:0198) по вул. Івана Виговського, 65  

загальною площею 0,0902 га (у тому числі по угіддях: 0,0902 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. 
 

11. Затвердити Ільїну Сергію Анатолійовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Станіславьского, 17 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ільїну Сергію Анатолійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:330:0035) по вул. Станіславьского, 17  

загальною площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 0,0412 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

12. Затвердити Жеребілову Олександру Сергійовичу та Жеребіловій 

Тетяні Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Тихій, 19-а для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Жеребілову Олександру Сергійовичу та Жеребіловій  

Тетяні Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:358:0132) по вул. Тихій, 19-а загальною площею 0,0513 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0513 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Шустовій Наталії Олександрівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. 8-го Березня, 9 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шустовій Наталії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:122:1020) по вул. 8-го Березня, 9 загальною 

площею 0,0314 га (у тому числі по угіддях: 0,0314 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Штиковій Оксані Олександрівні, Коваленко Світлані 

Олександрівні та Уманцю Володимиру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

по вул. Верхній Биковській, 49 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Штиковій Оксані Олександрівні, Коваленко Світлані 

Олександрівні та Уманцю Володимиру Володимировичу у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:33:288:0053)  
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по вул. Верхній Биковській, 49 загальною площею 0,0304 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0304 га – малоповерхова забудова) для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Цимбаліст Ларисі Миколаївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 67 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Цимбаліст Ларисі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:146:0098) по вул. Інгульській, 67 загальною 

площею 0,0526 га (у тому числі по угіддях: 0,0526 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

16. Затвердити Герасимцю Юрію Івановичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

Міхновського, 12 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Герасимцю Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:406:0084) по вул. Миколи Міхновського, 12  

загальною площею 0,0663 га (у тому числі по угіддях: 0,0663 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Демиденку Андрію Олеговичу та Демиденко Ірині 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Аксьонкіної, 11-а для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Демиденку Андрію Олеговичу та Демиденко Ірині  

Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:348:0186) по вул. Аксьонкіної, 11-а загальною площею  

0,0465 га (у тому числі по угіддях: 0,0465 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

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

забудови. 
 

18. Затвердити Мілаю Ігорю Анатолійовичу та Федоренко Вікторії 

Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по пров. Титова, 16 для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Мілаю Ігорю Анатолійовичу та Федоренко Вікторії  

Сергіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:04:023:0084) по пров. Титова, 16 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. 
 

19. Затвердити Янишевському Володимиру Омеляновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

по вул. Гмирьова, 43/24 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Янишевському Володимиру Омеляновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:351:0153) по вул. Гмирьова, 43/24  

загальною площею 0,0378 га (у тому числі по угіддях: 0,0378 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Огарєнко Тетяні Анатоліївні, Чудновській Тетяні Петрівні 

та Мороз Ірині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Глинки, 62  для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Огарєнко Тетяні Анатоліївні, Чудновській Тетяні Петрівні та 

Мороз Ірині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:375:0047) по вул. Глинки, 62 загальною площею 

0,0952 га (у тому числі по угіддях: 0,0952 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

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

забудови. 
 

21. Затвердити Гуменюк Катерині Володимирівні, Ісаєвій Тетяні 

Тофиківні, Ісаєву Євгену Тофіковичу та Ісаєвій Людмилі Григорівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

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

власність по вул. Чернишевського, 72/27 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Гуменюк Катерині Володимирівні, Ісаєвій Тетяні Тофиківні, 

Ісаєву Євгену Тофіковичу та Ісаєвій Людмилі Григорівні у спільну сумісну 

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:402:0047)  

по вул. Чернишевського, 72/27 загальною площею 0,0749 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0749 га – малоповерхова забудова) для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Сарафановій Яні Петрівні та Сасовій Світлані Миколаївні  

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. Карусельній, 39 для будівництва та обслуговування 

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

Передати Сарафановій Яні Петрівні та Сасовій Світлані  

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:362:0109) по вул. Карусельній, 39 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. 
 

23. Затвердити Романову Володимиру Іллічу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Казанській, 19-б 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Романову Володимиру Іллічу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:014:0046) по вул. Казанській, 19-б 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. 
 

24. Затвердити Волошиній Наталії Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

по вул. Десантників, 4 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волошиній Наталії Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:42:354:0030) по вул. Десантників, 4 

загальною площею 0,0589 га (у тому числі по угіддях: 0,0589 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

25. Затвердити Бардіж Ларисі Володимирівні та Курасовій Любові 

Архипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Баженова, 48 для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Бардіж Ларисі Володимирівні та Курасовій Любові  

Архипівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:40:336:0016) по вул. Баженова, 48 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. 
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26. Затвердити Нечай Ользі Анатоліївні, Воробйову Дмитру 

Олександровичу, Осіпову Віталію Васильовичу та Осіпову Олександру 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Пирогова, 35 для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Нечай Ользі Анатоліївні, Воробйову Дмитру Олександровичу, 

Осіпову Віталію Васильовичу та Осіпову Олександру Васильовичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:14:131:0052) 

по вул. Пирогова, 35 загальною площею 0,0510 га (у тому числі по угіддях: 

0,0510 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

27. Затвердити Байбузан Людмилі Василівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Радищева, 7-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Байбузан Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:023:0086) по вул. Радищева, 7-а загальною 

площею 0,0736 га (у тому числі по угіддях: 0,0736 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови. 
 

28. Затвердити Сенишин Тетяні Володимирівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

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

Чорноморченка, 15 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сенишин Тетяні Володимирівні у власність земельну  

ділянку (кадастровий № 3510100000:39:325:0094) по вул. Ростислава 

Чорноморченка, 15 загальною площею 0,0305 га (у тому числі по угіддях: 

0,0305 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Галушкіна, 113 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Зазімку Андрію Сергійовичу та Єжкову Дмитру  

Вячеславовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:24:297:0040) по вул. Галушкіна, 113 загальною площею  

0,0763 га (у тому числі по угіддях: 0,0763 га – малоповерхова забудова) для 
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будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

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

забудови. 
 

30. Затвердити Осадчук Аллі Миколаївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

по вул. Чернишевського, 86/25 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Осадчук Аллі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:45:402:0042) по вул. Чернишевського, 86/25 

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

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у спільну сумісну власність по вул. Тернопільській, 14/8 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Голик Світлані Олександрівні, Маркович Валентині Василівні 

та Кругловій Полюсі Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:21:145:0094) по вул. Тернопільській, 14/8 

загальною площею 0,0615 га (у тому числі по угіддях: 0,0615 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

32. Затвердити Рожко Людмилі Степанівні та Федоренку Сергію 

Павловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Кримській, 130 для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Рожко Людмилі Степанівні та Федоренку Сергію  

Павловичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:45:394:0096) по вул. Кримській, 130 загальною площею  

0,0811 га (у тому числі по угіддях: 0,0811 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

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

забудови. 
 

33. Затвердити Корні Миколі Семеновичу та Калініній Ірині Сергіївні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

власність по вул. Барболіна, 35/32 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Корні Миколі Семеновичу та Калініній Ірині Сергіївні  

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:46:355:0102) по вул. Барболіна, 35/32 загальною площею  

0,0743 га (у тому числі по угіддях: 0,0743 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

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

забудови. 
 

34. Затвердити Шарову Юрію Михайловичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Балківському, 36  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Шарову Юрію Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:313:0039) по вул. пров. Балківському, 36    

загальною площею 0,0465 га (у тому числі по угіддях: 0,0465 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

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

земель житлової та громадської забудови. 
 

35. Затвердити Гречушкіній Ганні Іванівні та Панченко Галині 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

у спільну сумісну власність по вул. Тараса Карпи, 102 для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Гречушкіній Ганні Іванівні та Панченко Галині  

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:36:289:0107) по вул. Тараса Карпи, 102 загальною площею 

0,0619 га (у тому числі по угіддях: 0,0619 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель  

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

забудови. 
 

36. Затвердити Задорожному Віктору Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Шканди, 1 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Задорожному Віктору Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:002:0261) по вул. Шканди, 1 загальною 

площею 0,0808 га (у тому числі по угіддях: 0,0808 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

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

громадської забудови. 
 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

передається у власність по вул. Акмолінській, 88 для будівництва та 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Матназаровій Нелі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0080) по вул. Акмолінській, 88 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. 
 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

39. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності  

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 
 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 35 83 56 


