
ПРОЕКТ № 970 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2017 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 Нойвайлер Людмилі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Фортечній, 27 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Нойвайлер Людмилі Петрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Фортечній, 27 (кадастровий  

номер 3510100000:39:315:0094) загальною площею 0,0687 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0687 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 Оксентієнку Віктору Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 75  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Оксентієнку Віктору Михайловичу у власність  

земельну ділянку по вул. Далекосхідній, 75 (кадастровий  

номер 3510100000:24:251:0035) загальною площею 0,0575 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0575 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

3. Затвердити Корінному Сергію Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Барболіна, 67 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Корінному Сергію Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку по вул. Барболіна, 67  (кадастровий номер 3510100000:46:362:0091) 

загальною площею 0,0998 га (у тому числі по угіддях: 0,0998 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Хорошенькому Андрію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

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

пров. Мотокросному, 24 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Хорошенькому Андрію Олександровичу у власність  

земельну ділянку по пров. Мотокросному, 24 (кадастровий  

номер 3510100000:49:414:0014) загальною площею 0,0404 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0404 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

5. Затвердити Кушнєровій Олені Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Масляниківському, 15  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Кушнєровій Олені Федорівні у власність  

земельну ділянку по пров. Масляниківському, 15 (кадастровий  

номер 3510100000:46:408:0042) загальною площею 0,0832 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0832 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Морозову Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по проїзду Євгена 

Березняка, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Морозову Володимиру Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по проїзду Євгена Березняка, 4 (кадастровий  

номер 3510100000:05:056:0084) загальною площею 0,0657 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0657 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Мішаковій Тетяні Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Добролюбова, 39 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Мішаковій Тетяні Сергіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Добролюбова, 39 (кадастровий  

номер 3510100000:13:081:0042) загальною площею 0,0439 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0439 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Печуричко Раїсі Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Пирогова, 39/53 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Печуричко Раїсі Федоровні у власність  

земельну ділянку по вул. Пирогова, 39/53 (кадастровий  

номер 3510100000:14:131:0040) загальною площею 0,0785 га (у тому числі по 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Жердій Людмилі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Добролюбова, 52-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Жердій Людмилі Миколаївні у власність  

земельну ділянку по вул. Добролюбова, 52-а (кадастровий  

номер 3510100000:13:083:0027) загальною площею 0,0283 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0283 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 Коломієць Олені Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Очаківській, 46 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Коломієць Олені Федорівні у власність  

земельну ділянку по вул. Очаківській, 46 (кадастровий  

номер 3510100000:48:419:0023) загальною площею 0,0588 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0588 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 Дубіні Валерію Федоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Бутусова, 4  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Дубіні Валерію Федоровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Юрія Бутусова, 4 (кадастровий  

номер 3510100000:34:250:0110) загальною площею 0,0512 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0512 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. 

12. Затвердити Малихіну Володимиру Яковичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Бобринецький шлях, 146 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Малихіну Володимиру Яковичу у власність  

земельну ділянку по вул. Бобринецький шлях, 146 (кадастровий  

номер 3510100000:48:428:0085) загальною площею 0,0475 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0475 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Поліщук Людмилі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Об’їзному, 27 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Поліщук Людмилі Вікторівні у власність  

земельну ділянку по пров. Об’їзному, 27 (кадастровий  

номер 3510100000:25:153:0037) загальною площею 0,0801 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0801 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Гаркушенко Світлані Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Приморському, 16  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Гаркушенко Світлані Олександрівні  у власність  

земельну ділянку по пров. Приморському, 16  (кадастровий  

номер 3510100000:43:341:0054) загальною площею 0,0719 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0719 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Халахану Вадиму Івановичу технічну документацію із 

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

пров. Артилерійському 1-у, 2 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Халахану Вадиму Івановичу у власність  

земельну ділянку по пров. Артилерійському 1-у, 2 (кадастровий  

номер 3510100000:24:314:0038) загальною площею 0,0449 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0449 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 Попелівському Івану Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 113/64  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Попелівському Івану Михайловичу у власність 

земельну ділянку по вул. Пляжній, 113/64 (кадастровий  

номер 3510100000:11:100:0040) загальною площею 0,0864 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0864 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Пажиній Наталі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Олени Журливої, 43 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Пажиній Наталі Миколаївні у власність  

земельну ділянку по вул. Олени Журливої, 43 (кадастровий  

номер 3510100000:11:098:0058) загальною площею 0,0687 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0687 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Матвєєвій Маріанні Павлівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Кропивницького, 42-б для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Матвєєвій Маріанні Павлівні у власність  

земельну ділянку по пров. Кропивницького, 42-б (кадастровий  

номер 3510100000:27:188:0086) загальною площею 0,0294 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0294 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

19. Затвердити Самусенку Володимиру Петровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Степовому, 20-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Самусенку Володимиру Петровичу у власність 

земельну ділянку по пров. Степовому, 20-а (кадастровий  

номер 3510100000:24:179:0034) загальною площею 0,0636 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0636 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Кривенку Андрію Юрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 86 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Кривенку Андрію Юрійовичу у власність  

земельну ділянку по вул. вул. Галушкіна, 86 (кадастровий  

номер 3510100000:24:245:0050) загальною площею 0,0759 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0759 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Живицькій Оксані Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дарвіна, 41 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Живицькій Оксані Володимирівні у власність земельну 

ділянку по вул. Дарвіна, 41 (кадастровий номер 3510100000:19:142:0037) 

загальною площею 0,0560 га (у тому числі по угіддях: 0,0560 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Романюк Вірі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Баженова, 32  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Романюк Вірі Михайлівні у власність земельну ділянку 

по вул. Баженова, 32 (кадастровий номер 3510100000:40:346:0024) загальною 

площею 0,0394 га (у тому числі по угіддях: 0,0394 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Дьоміну Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Гагаріна, 71 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Дьоміну Олександру Олександровичу у  

власність земельну ділянку по вул. Гагаріна, 71 (кадастровий  

номер 3510100000:31:248:0064) загальною площею 0,0513 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0513 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Драгану Геннадію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Холодноярській, 125 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Драгану Геннадію Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Холодноярській, 125 (кадастровий  

номер 3510100000:02:009:0195) загальною площею 0,0883 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0883 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

25. Затвердити Профатілову Станіславу Станіславовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тернопільській, 11   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Профатілову Станіславу Станіславовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Тернопільській, 11 (кадастровий  

номер 3510100000:21:145:0064) загальною площею 0,0411 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0411 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

що передається у власність по вул.   для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

ведення індивідуального садівництва.  

26.1. Передати Кобець Олені Іванівні у власність  

земельну ділянку по вул.  Балашівській, 34  загальною площею 0,1284 га, з 

них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:056:0082) (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

площею 0,0284 га (кадастровий номер 3510100000:05:056:0083) (у тому числі 

по угіддях: 0,0284  га – багаторічні насадження), для ведення індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   
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27. Затвердити Кот Катерині Романівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Криворизькій, 47-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Кот Катерині Романівні у власність  

земельну ділянку по вул. Криворизькій, 47-а (кадастровий  

номер 3510100000:48:412:0033) 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. 

28. Затвердити Озерній Наталії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Спаському, 14 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Озерній Наталії Петрівні у власність земельну ділянку 

по пров. Спаському, 14 (кадастровий номер 3510100000:24:196:0050) 

загальною площею 0,0490 га (у тому числі по угіддях: 0,0490 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 Шевцову Василю Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Нижній, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Шевцову Василю Володимировичу у власність  

земельну ділянку по вул. Нижній, 13 (кадастровий  

номер 3510100000:46:388:0073) загальною площею 0,0465 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0465 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

30. Затвердити Зленку Валерію Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Роздільному 1-у, 7 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Зленку Валерію Леонідовичу у власність  

земельну ділянку по пров. Роздільному 1-у, 7 (кадастровий  

номер 3510100000:13:086:0048) загальною площею 0,0496 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0496 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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31. Затвердити Власовій Валентині Георгіївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Бабушкіна, 29  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Власовій Валентині Георгіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Бабушкіна, 29 (кадастровий  

номер 3510100000:11:073:0059) загальною площею 0,0724 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0724 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

32. Затвердити Голубничому Павлу Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

Артемовського, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Голубничому Павлу Володимировичу у власність  

земельну ділянку по пров. Гулака-Артемовського, 22 (кадастровий  

номер 3510100000:43:396:0089) загальною площею 0,0576 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0576 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

33. Затвердити Батрак Наталі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Олеся Гончара, 49 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Батрак Наталі Вікторівні у власність  

земельну ділянку по вул. Олеся Гончара, 49 (кадастровий  

номер 3510100000:45:394:0055) загальною площею 0,0634 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0634 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

34. Затвердити Шевчуку Миколі Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Олійника, 1-в   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Шевчуку Миколі Івановичу у власність  

земельну ділянку по вул. Олександра Олійника, 1-в (кадастровий  

номер 3510100000:34:226:0051) загальною площею 0,0503 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0503 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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35. Затвердити Самойленко Ганні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Панаса Михалевича, 31-а   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Самойленко Ганні Іванівні у власність  

земельну ділянку по вул. Панаса Михалевича, 31-а (кадастровий  

номер 3510100000:11:091:0060) загальною площею 0,0303 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0303 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

36. Затвердити Заворотній Світлані Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Панаса Михалевича, 31/33   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Заворотній Світлані Іванівні у власність  

земельну ділянку по вул. Панаса Михалевича, 31/33   (кадастровий  

номер 3510100000:11:091:0057) загальною площею 0,0366 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0366 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

37. Затвердити Костенко Тетяні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Кільцевому, 7 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Костенко Тетяні Іванівні у власність  

земельну ділянку по пров. Кільцевому, 7 (кадастровий  

номер 3510100000:19:142:0039) загальною площею 0,0544 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0544 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

38. Затвердити Таніній Юлії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Коцюбинського, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати Таніній Юлії Сергіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Коцюбинського, 27 (кадастровий  

номер 3510100000:17:120:0057) загальною площею 0,0794 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0794 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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39. Затвердити Кернасюк Ларисі Станіславівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Карпатській, 40 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Кернасюк Ларисі Станіславівні у власність  

земельну ділянку по вул. Карпатській, 40 (кадастровий  

номер 3510100000:24:155:0014) загальною площею 0,0573 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0573 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

40. Затвердити Романенку Михайлу Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Гмирьова, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Романенку Михайлу Олександровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Гмирьова, 22 (кадастровий  

номер 3510100000:39:338:0187) загальною площею 0,0733 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0733 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

41. Затвердити Холоші Григорію Митрофановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Бутовського, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Холоші Григорію Митрофановичу у власність  

земельну ділянку по пров. Бутовського, 11 (кадастровий  

номер 3510100000:45:402:0028) загальною площею 0,0562 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0562 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

42. Затвердити Махно Ірині Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров.  Ростовському, 10  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Махно Ірині Валеріївні у власність земельну ділянку по 

пров. Ростовському, 10 (кадастровий номер 3510100000:33:299:0059) 

загальною площею 0,0427 га (у тому числі по угіддях: 0,0427 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 
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43. Затвердити Куропятнік Наталії Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Успенського, 18/20 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Куропятнік Наталії Володимирівні у власність  

земельну ділянку по пров. Успенського, 18/20 (кадастровий  

номер 3510100000:48:416:0038) загальною площею 0,0541 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0541 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

 44. Затвердити Шведовій Людмилі Борисівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Панаса Михалевича, 77 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

44.1. Передати Шведовій Людмилі Борисівні у власність  

земельну ділянку по вул. Панаса Михалевича, 77 (кадастровий  

номер 3510100000:11:111:0035) загальною площею 0,0693 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0693 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 46. 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 
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