
ПРОЕКТ № 473  
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від "___"_________  2016 року                                       № ____  
 
Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 4 Закону 
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень”, статтею 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 
118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення 
громадян міста Кіровограда, технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Фіофілатовій Валентині Володимирівні та Фофановій 
Валентині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Лелеківській, 25-а  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Фіофілатовій Валентині Володимирівні та Фофановій 
Валентині Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
вул.  Лелеківській, 25-а (кадастровий номер 3510100000:05:067:0024) 
загальною площею 0,0542  га (у тому числі по угіддях: 0,0542 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Шишацькому Володимиру Леонтійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Десантників, 5  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Шишацькому Володимиру Леонтійовичу у  
власність земельну ділянку по вул. Десантників, 5 (кадастровий  
номер 3510100000:42:352:0046) загальною площею 0,0446  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0446  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

3. Затвердити Вербенко Валентині Йосипівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Аджамському, 24-б для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Вербенко Валентині Йосипівні  у власність  
земельну ділянку по пров. Аджамському, 24-б (кадастровий  
номер 3510100000:24:204:0043) загальною площею 0,0428 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0428 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

4. Затвердити Сиротинському Петру Никифоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Вітебській, 11  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Сиротинському Петру Никифоровичу у  
власність земельну ділянку по вул. Вітебській, 11 (кадастровий  
номер 3510100000:04:008:0029) загальною площею 0,0784  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0784   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

5. Затвердити Тарасенко Валентині Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ольги Кобилянської, 37   для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Тарасенко Валентині Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Ольги Кобилянської, 37 (кадастровий  
номер 3510100000:48:431:0029) загальною площею 0,0460 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0460 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

6. Затвердити Снігірьовій Тетяні Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Пушкіна, 20  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Снігірьовій Тетяні Володимирівні у  
власність земельну ділянку по вул. Пушкіна, 20 (кадастровий  
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номер 3510100000:33:261:0029) загальною площею 0,0341 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0341 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

7. Затвердити Дяченко Надії Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пальміро Тольятті, 126 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

7.1. Передати  Дяченко Надії Володимирівні у власність земельну 
ділянку по вул. Пальміро Тольятті, 126 загальною площею 0,1137 га, з них: 
площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(кадастровий номер 3510100000:05:022:0028), за рахунок земель  
житлової та громадської забудови та площею 0,0137 га  (у тому числі по 
угіддях: 0,0137 га – землі садів), для ведення садівництва (кадастровий  
номер 3510100000:05:022:0029) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.   

8. Затвердити Заболотному Віктору Івановичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Батуринській, 27  
(П’ятирічки 2-ї) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Заболотному Віктору Івановичу у власність земельну 
ділянку по вул. Батуринській, 27 (П’ятирічки 2-ї) (кадастровий  
номер 3510100000:21:145:0060) загальною площею 0,0573 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0573 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

9. Затвердити Гайдук Наталії Борисівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Новозаводській, 16 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Гайдук Наталії Борисівні у власність земельну ділянку 
по вул. Новозаводській, 16 (кадастровий номер 3510100000:35:417:0073) 
загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Желудченку Сергію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Салтикова-Щедріна, 29 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Желудченку Сергію Миколайовичу у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:115:0053) по  
вул. Салтикова-Щедріна, 29, що складає 1/2 частину від загальної 
площі 0,0974 га (у тому числі по угіддях: 0,0974  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Коваленко Олені Миколаївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Делегатській, 6 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

11.1. Передати  Коваленко Олені Миколаївні у власність земельну 
ділянку по вул. Делегатській, 6  загальною площею 0,1702  га, з них:  
площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(кадастровий номер 3510100000:04:032:0048), за рахунок земель  
житлової та громадської забудови та площею 0,0702 га  (у тому числі по 
угіддях: 0,0702 га – землі садів), для ведення садівництва (кадастровий  
номер 3510100000:04:032:0049) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.   

12. Затвердити Дибенко Любові Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Шахтарській, 88  
 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати  Дибенко Любові Григорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Шахтарській, 88 (кадастровий  
номер 3510100000:21:138:0049) загальною площею 0,0446 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0446 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

13. Затвердити Хайнацькому Михайлу Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Львівській, 1   
 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Хайнацькому Михайлу Миколайовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Львівській, 1 (кадастровий  
номер 3510100000:04:010:0033) загальною площею 0,0541 га (у тому числі по 
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угіддях: 0,0541 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

14. Затвердити Опрі Андрію Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Криничуватому, 15    
 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати  Опрі Андрію Івановичу у власність земельну ділянку 
по пров. Криничуватому, 15 (кадастровий номер 3510100000:24:172:0071) 
загальною площею 0,0762 га (у тому числі по угіддях: 0,0762 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Войтяновій Олені Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. В’ячеслава 
Чорновола, 37/76 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати  Войтяновій Олені Володимирівні  у власність  
земельну ділянку по вул. В’ячеслава Чорновола, 37/76 (кадастровий  
номер 3510100000:29:254:0018) загальною площею 0,0164  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0164 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

16. Затвердити Тімченко Раїсі Федорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Титова, 8    
 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати  Тімченко Раїсі Федорівні у власність земельну ділянку 
по пров. Титова, 8 (кадастровий номер 3510100000:04:023:0052) загальною 
площею 0,0620 га (у тому числі по угіддях: 0,0620 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Кузьміній Оксані Геннадіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 79  
 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати  Кузьміній Оксані Геннадіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Воронезькій, 79 (кадастровий  
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номер 3510100000:42:384:0030) загальною площею 0,0510 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0510 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

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

18.1. Передати  Ругляк Тамарі Пилипівні у власність земельну ділянку 
по вул. Дагестанській, 39 (кадастровий номер 3510100000:16:103:0089) 
загальною площею 0,0577 га (у тому числі по угіддях: 0,0577 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Малюцькій Марині Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Віктора 
Домонтовича, 9 (Будьонного) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

19.1. Передати  Малюцькій Марині Олександрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Віктора Домонтовича, 9 (Будьонного)  загальною 
площею 0,1074 га, з них: площею 0,1000 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (кадастровий номер 3510100000:48:428:0078), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,0074 га  (у 
тому числі по угіддях: 0,0074 га – землі садів), для ведення садівництва 
(кадастровий номер 3510100000:48:428:0079) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.   

20. Затвердити Заступайлу Ігорю Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Валентини 
Терешкової, 167  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Заступайлу Ігорю Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Валентини Терешкової, 167  (кадастровий  
номер 3510100000:21:152:0061) загальною площею 0,0405  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0405  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 
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21. Затвердити Заступайлу Анатолію Кириловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Івана Олінського, 32 (Соціалістична) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Заступайлу Анатолію Кириловичу у власність  
земельну ділянку по вул. Івана Олінського, 32 (Соціалістична)    
(кадастровий номер 3510100000:34:222:0063) загальною площею 0,0603  га 
(у тому числі по угіддях: 0,0603 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Криворучко Тетяні Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Франка, 31   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Криворучко Тетяні Володимирівні у власність  
земельну ділянку по вул. Івана Франка, 31 (кадастровий  
номер 3510100000:17:119:0051) загальною площею 0,0864 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0864 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

23. Затвердити Кіблику Юрію Анатолійовичу та Дроздовій Тетяні 
Анатоліївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по пров. Бережному, 21 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Кіблику Юрію Анатолійовичу та Дроздовій Тетяні 
Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
пров. Бережному, 21 (кадастровий номер 3510100000:46:408:0037) загальною 
площею 0,0594 га (у тому числі по угіддях: 0,0594 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Толкачовій Інні Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Житомирській, 40 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Толкачовій Інні Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Житомирській, 40 (кадастровий  
номер 3510100000:42:367:0041) загальною площею 0,0392  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0392  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

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

25.1. Передати Ковтуненко Ірині Вікторівні  у власність  
земельну ділянку по вул. Краснодарській, 25 (кадастровий  
номер 3510100000:21:143:0085) загальною площею 0,0526  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0526   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

26. Затвердити Крупці Анатолію Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Алтайській, 23 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Крупці Анатолію Івановичу у власність земельну 
ділянку по вул. Алтайській, 23 (кадастровий номер 3510100000:45:392:0026) 
загальною площею 0,0528 га (у тому числі по угіддях: 0,0528 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Волошиній Тетяні Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бабушкіна, 16  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Волошиній Тетяні Володимирівні (2/3 ч.) у  
власність земельну ділянку по вул. Бабушкіна, 16 (кадастровий номер 
3510100000:11:062:0121), загальною площею 0,0735  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0735 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

29. Затвердити Іванченко Людмилі Григорівні та Іванченку 
Володимиру Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Мінській, 59 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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29.1. Передати Іванченко Людмилі Григорівні та Іванченку 
Володимиру Федоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
вул. Мінській, 59 (кадастровий номер 3510100000:02:030:0063) загальною 
площею 0,0551 га (у тому числі по угіддях: 0,0551 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Пастуху Олександру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 26 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Пастуху Олександру Олександровичу у  
власність земельну ділянку по вул. Ризькій, 26 (кадастровий  
номер 3510100000:04:035:0046) загальною площею 0,0811 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0811 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

31. Затвердити Куленку Миколі Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ентузіастів, 10  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Куленку Миколі Олександровичу у  
власність земельну ділянку по вул. Ентузіастів, 10 (кадастровий  
номер 3510100000:02:002:0405) загальною площею 0,0600 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

32. Затвердити Хомюк Діані Вагіфівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Колгоспній, 20/14 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Хомюк Діані Вагіфівні у власність земельну ділянку по 
вул. Колгоспній, 20/14 (кадастровий номер 3510100000:11:084:0043) 
загальною площею 0,0535 га (у тому числі по угіддях: 0,0535 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Лагуті Олегу Федоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 14 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Лагуті Олегу Федоровичу у власність земельну ділянку 
по вул. Криворізькій, 14 (кадастровий номер 3510100000:48:424:0039) 
загальною площею 0,0924 га (у тому числі по угіддях: 0,0924 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Нємцеву Миколі Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Свердлова, 82 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Нємцеву Миколі Івановичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Свердлова, 82 (кадастровий номер 3510100000:45:359:0053) 
загальною площею 0,0563  га (у тому числі по угіддях: 0,0563 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

36. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В.  

 
 
 

Міський голова                                А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


