
ПРОЕКТ № 1608  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»__________ 2017 року                           №  ______ 
 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради 

від 17.01.2017 р. № 769 

  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного 

кодексу України та розглянувши звернення   , Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до пунктів 8 та 8.1 рішення Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 769 «Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: слова «Буряковському Миколі 

Оникійовичу» замінити на слова «Буряковській Наталії Миколаївні». 

 

 

 

Міський голова                                        А.Райкович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антонова 22 09 49 
  



  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 січня 2017 року                                              № 769  

 

Про передачу безоплатно 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 50 Закону України “Про 

землеустрій”, статтями 12, 19, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України 

та розглянувши звернення громадян, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до пункту 16 рішення Кіровоградської міської ради  

від 22 вересня 2015 року № 4484 «Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам», а 

саме: замінити прізвище «Поліїт» на прізвище «Полііт».  

1.1 Затвердити Полііт Марії Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького, 148 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

садівництва.  

1.2. Передати Полііт Марії Іванівні у власність земельну ділянку  

по вул. Богдана Хмельницького, 148 загальною площею 0,1200 га, з них: 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:033:0023) (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 0,0200 га (кадастровий номер 3510100000:05:033:0022) (у тому числі 

по угіддях: 0,0200 га – землі садів), для ведення садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Євтушенко Тетяні Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Гетьмана Сагайдачного, 42 для будівництва та обслуговування жилого 

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

ведення садівництва.  
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2.1. Передати Євтушенко Тетяні Анатоліївні у власність земельну 

ділянку по вул. Гетьмана Сагайдачного, 42 загальною  

площею 0,1076 га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий  

номер 3510100000:05:043:0020) (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 0,0076 га (кадастровий  

номер 3510100000:05:043:0021) (у тому числі по угіддях: 0,0076 га – 

багаторічні насадження), для ведення садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Колядіній Світлані Миколаївні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Ентузіастів, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1 Передати Колядіній Світлані Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0419) по вул. Ентузіастів, 3 

загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

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

земель житлової та громадської забудови.   

4. Затвердити Яшан Ользі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Олексія Шаповалова, 1-в для будівництва та обслуговування жилого 

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

індивідуального садівництва.  

4.1. Передати Яшан Ользі Іванівні у власність земельну ділянку по  

вул. Олексія Шаповалова, 1-в загальною площею 0,1792 га, з них:  

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:039:0066) (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 0,0792 га (кадастровий номер 3510100000:05:039:0067) (у тому числі 

по угіддях: 0,0792 га – багаторічні насадження), для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Громлюк Тетяні Борисівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Казанській, 26-а 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Громлюк Тетяні Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:03:003:0084) по вул. Казанській, 26-а 

загальною площею 0,1000 га (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. 
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6. Затвердити Мельник Тетяні Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Бобринецький шлях, 114 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Мельник Тетяні Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:416:0035) по  

вул. Бобринецький шлях, 114 загальною площею 0,0695 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0695 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Стаценко Валентині Миколаївні, Стаценку Миколі 

Васильовичу та Стаценку Володимиру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки 

по вул. Олексія Шаповалова, 4 для будівництва та обслуговування жилого 

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

індивідуального садівництва.  

7.1. Передати Стаценко Валентині Миколаївні, Стаценку Миколі 

Васильовичу та Стаценку Володимиру Васильовичу у спільну сумісну 

власність земельну ділянку по вул. Олексія Шаповалова, 4 загальною 

площею 0,2200 га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий  

номер 3510100000:05:039:0064) (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 0,1200 га (кадастровий 

номер 3510100000:05:039:0065) (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Буряковському Миколі Оникійовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Родниковій, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства.  

8.1. Передати Буряковському Миколі Оникійовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Родниковій, 17 загальною 

площею 0,1146 га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий  

номер 3510100000:27:192:0017) (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 0,0146 га (кадастровий 

номер 3510100000:27:192:0018) для ведення особистого селянського 

господарства (у тому числі по угіддях: 0,0146 га – рілля) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Ковалевській Ганні Вікторівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Делегатській, 37-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Ковалевській Ганні Вікторівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:035:0049) по  

вул. Делегатській, 37-а загальною площею 0,1000 га (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. 

10. Затвердити Шалаган Людмилі Олександрівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Нижній Прирічній, 36 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Шалаган Людмилі Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:411:0030) по  

вул. Нижній Прирічній, 36 загальною площею 0,0452 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0452 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Швайці Миколі Васильовичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Бобринецький шлях, 33 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Швайці Миколі Васильовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:365:0059) по  

вул. Бобринецький шлях, 33 загальною площею 0,0591 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0591 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Бакіну Сергію Аркадійовичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Суворова, 1-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Бакіну Сергію Аркадійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:391:0220) по  

вул. Суворова, 1-а загальною площею 0,0656 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0656 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Кот Тетяні Леонідівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Антонова, 31 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Кот Тетяні Леонідівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:078:0036) по  
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вул. Антонова, 31 загальною площею 0,0669 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0669 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Гаспарян Наріне Юріївні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Дніпровській, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Гаспарян Наріне Юріївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:115:0070) по  

вул. Дніпровській, 6 загальною площею 0,0683 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0683 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Зямській Тамарі Михайлівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Поперечній 1-й, 1-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Зямській Тамарі Михайлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:390:0030) по  

вул. Поперечній 1-й, 1-а загальною площею 0,0635 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0635 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Молодичук Тетяні Петрівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Холодноярській, 114 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Молодичук Тетяні Петрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:012:0037) по  

вул. Холодноярській, 114 загальною площею 0,0752 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0752 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

17. Затвердити Шестаковій Юлії Павлівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 

садівництва.  

17.1 Передати Шестаковій Юлії Павлівні у власність  

земельну ділянку   по вул. Казанській, 22  загальною площею 0,1361 га, з них:  

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:03:003:0082) (у тому числі 

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

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд  
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(присадибна ділянка) , за рахунок земель житлової та громадської забудови 

та площею 0,0361 га (кадастровий номер 3510100000:03:003:0083) (у тому 

числі по угіддях: 0,0361 га – землі садів), для ведення садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення.   

18. Затвердити Горовій Ларисі Миколаївні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Криничуватій, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Горовій Ларисі Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:172:0072) по  

вул. Криничуватій, 10 загальною площею 0,0452 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0452 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

19. Затвердити Кістерській Наталії Миколаївні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Олексія Єгорова, 20-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Кістерській Наталії Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:28:210:0012) по  

вул. Олексія Єгорова, 20-а загальною площею 0,0808 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0808 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Бурлаковій Валентині Олексіївні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Карпатській, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Бурлаковій Валентині Олексіївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:144:0037) по  

вул. Карпатській, 9 загальною площею 0,0918 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0918 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Ющенку Юрію Івановичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Юрія Липи, 112/62 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Ющенку Юрію Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:100:0039) по  

вул. Юрія Липи, 112/62 загальною площею 0,0440 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0440 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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22. Затвердити Кравченко Галині Миколаївні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Верхньовеселому, 52 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Кравченко Галині Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:350:0058) по  

пров. Верхньовеселому, 52 загальною площею 0,0598 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0598 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

23. Затвердити Мар’яну Дмитру Валерійовичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Повітрянофлотському, 17 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Мар’яну Дмитру Валерійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:159:0027) по  

пров. Повітрянофлотському, 17 загальною площею 0,0526 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0526 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Плескач Валентині Григорівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Балтійській, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 

садівництва.  

24.1 Передати Плескач Валентині Григорівні у власність  

земельну ділянку по вул. Балтійській, 11 загальною площею 0,2200 га, з них: 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:03:003:0080) (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 0,1200  га (кадастровий номер 3510100000:03:003:0081) (у тому 

числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження), для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

25. Затвердити Янковській Галині Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Народній, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 

садівництва.  

25.1 Передати Янковській Галині Олександрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Народній, 12 загальною площею 0,2200 га, з них: 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:042:0060) (у тому числі 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  
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(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови та 

площею 0,1200 га (кадастровий номер 3510100000:05:042:0061) (у тому числі 

по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження), для ведення садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

26. Затвердити Дремлюженку Юрію Володимировичу та Олійник 

Марії Євгенівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

часткову власність земельної ділянки по вул. Чернігівській, 1/38 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Дремлюженку Юрію Володимировичу (1/2 ч.) та 

Олійник Марії Євгенівні (1/2 ч.) у спільну часткову власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:319:0039)  

по вул. Чернігівській, 1/38 загальною площею 0,0875 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0875 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

27. Затвердити Завірюсі Володимиру Анатолійовичу та Болячій Тамілі 

Василівні  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по вул. Чигиринській, 30 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Завірюсі Володимиру Анатолійовичу та Болячій Тамілі 

Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:16:150:0061) по вул. Чигиринській, 30 загальною  

площею 0,0769 га (у тому числі по угіддях: 0,0769 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Франчук Любові Миколаївні та Катані Леоніду 

Володимировичу  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по пров. Дагестанському, 8 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Франчук Любові Миколаївні та Катані Леоніду 

Володимировичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:16:103:0091) по пров. Дагестанському, 8 загальною 

площею 0,0678 га (у тому числі по угіддях: 0,0678 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Савченку Віталію Степановичу та Атаманчук Віті 

Вікторівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Архангельській, 69 для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

29.1. Передати Савченку Віталію  Степановичу (16/25 ч.) та Атаманчук 

Віті Вікторівні (9/25 ч.) у спільну часткову власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:36:289:0088) по вул. Архангельській, 69 

загальною площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

31. 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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