
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2016 року                                              № 114 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтями 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 Проценку Ігорю Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Павла Сніцара, 10 
(вул. Ленінградська)  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати  Проценку Ігорю Володимировичу у власність земельну 
ділянку по вул. Павла Сніцара, 10 (вул. Ленінградська) (кадастровий  
номер 3510100000:14:126:0030) загальною площею 0,0207  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Атаєву Музаффару Мугумі Огли технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Суворова, 20-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати  Атаєву Музаффару Мугумі Огли  у власність земельну 
ділянку по пров. Суворова, 20-а (кадастровий номер 3510100000:46:380:0056) 
загальною площею 0,0365 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Горілєвій Любові Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості), що передається у власність по пров. Титова, 7 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати  Горілєвій Любові Іванівні  у власність земельну ділянку 
по пров. Титова, 7 (кадастровий номер 3510100000:04:023:0049) загальною 
площею 0,0679 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

4. Затвердити Шляховому Олександру Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Чернігівській, 6   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Шляховому Олександру Вікторовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Чернігівській, 6 (кадастровий  
номер 3510100000:40:319:0037) загальною площею 0,0571  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

5.1. Передати  Піменову Євгену Леонідовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Новозаводській, 5 (кадастровий  
номер 3510100000:50:417:0069) загальною площею 0,0612  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Кириленко Тетяні Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Студентському, 6/17-в для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Кириленко Тетяні Петрівні  у власність земельну ділянку 
по пров. Студентському, 6/17-в (кадастровий номер 3510100000:15:133:0038) 
загальною площею 0,0562 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 7. Затвердити Каплунову Івану Тимофійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Толстого, 22/46 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Каплунову Івану Тимофійовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Толстого, 22/46  (кадастровий номер 3510100000:14:129:0036) 
загальною площею 0,0418 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Лук’яненку Олександру Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 93 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Лук’яненку Олександру Васильовичу у  
власність земельну ділянку по вул. Мінській, 93 (кадастровий  
номер 3510100000:02:030:0061) загальною площею 0,0536  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Припинити   право постійного користування земельною ділянкою 
(державний акт на право постійного користування землею державна 
реєстрація від 21.11.2000 серія КР № 00000244) загальною  
площею 492,6 кв. м, надане на підставі рішення Кіровоградської міської ради 
від 12.09.2000 № 645 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

9.1. Затвердити Біловій Наталі Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Спаському, 89 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.2. Передати  Біловій Наталі Сергіївні  у власність земельну ділянку 
по пров. Спаському, 89 (кадастровий номер 3510100000:24:278:0032) 
загальною площею 0,0492 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Івановій Антоніні Григорівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Зої Космодем’янської, 12  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Івановій Антоніні Григорівні у  
власність земельну ділянку по вул. Зої Космодем’янської, 12  (кадастровий  
номер 3510100000:39:325:0075) загальною площею 0,0558  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Турбалі Валентині Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Казанській, 2-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Турбалі Валентині Миколаївні у  
власність земельну ділянку по вул. Казанській, 2-а (кадастровий  
номер 3510100000:03:018:0039) загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Резніченку Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 118  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Резніченку Олександру Володимировичу у  
власність земельну ділянку по вул. Херсонській, 118 (кадастровий  
номер 3510100000:45:394:0050) загальною площею 0,0574  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Петриковій Людмилі Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Панфіловців, 11  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Петриковій Людмилі Миколаївні у  
власність земельну ділянку по вул. Панфіловців, 11 (кадастровий  
номер 3510100000:34:226:0047) загальною площею 0,0543  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Лягаєву Павлу Олеговичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. 40 років України, 38 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Лягаєву Павлу Олеговичу у  
власність земельну ділянку по вул. 40 років України, 38  (кадастровий  
номер 3510100000:34:226:0042) загальною площею 0,0482  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Чабанюку Пилипу Андрійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Світлому, 9/30 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Чабанюку Пилипу Андрійовичу у власність земельну 
ділянку по пров. Світлому, 9/30 (кадастровий номер 3510100000:24:190:0067) 
загальною площею 0,0597 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Внести зміни до п. 1 рішення Кіровоградської міської ради  
від 24 квітня 2014 року № 3069 “Про надання Шрам Л.Д. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Прирічній, 108”, 
а саме: замінити слова та цифри  “орієнтовною площею 0,1414 га” та  
“0,0414 га – землі садів” на слова та цифри  “орієнтовною площею 0,1251 га” 
та “0,0251 га – землі садів”.  

16.1. Затвердити Шрам Любові Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 108 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

16.2. Передати Шрам Любові Дмитрівні у власність земельну ділянку 
по вул. Прирічній, 108 загальною площею 0,1251 га, з них: площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510100000:48:415:0016) – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,0251 га 
(кадастровий номер 3510100000:48:415:0017) – сади, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

17. Затвердити Мосієнку Сергію Леонідовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Павлоградській, 13  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Мосієнку Сергію Леонідовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:008:0025) по  
вул. Павлоградській, 13 загальною площею 0,0679 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Хилько Оксані Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості), що передається у власність по вул. Львівській, 26 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Хилько Оксані Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:007:0079) по  
вул. Львівській, 26 загальною площею 0,0598 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Репінецькому Вячеславу Петровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Лісному, 26  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Репінецькому Вячеславу Петровичу у  
власність земельну ділянку по пров. Лісному, 26 (кадастровий  
номер 3510100000:31:214:0039) загальною площею 0,0221 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Ткаченко Вікторії Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кримській, 40/29 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Ткаченко Вікторії Григорівні у  
власність земельну ділянку по вул. Кримській, 40/29 (кадастровий  
номер 3510100000:45:361:0061) загальною площею 0,0574 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Горовому Володимиру Никифоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 101 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Горовому Володимиру Никифоровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Пляжній, 101 (кадастровий  
номер 3510100000:11:100:0030) загальною площею 0,0427 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Ободіній Ользі Федорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 101 для будівництва 
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та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

22.1. Передати Ободіній Ользі Федорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Пляжній, 101 (кадастровий  
номер 3510100000:11:100:0031) загальною площею 0,0220 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Бєляєвій Аллі Рудольфівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 101 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

23.1. Передати Бєляєвій Аллі Рудольфівні у власність  
земельну ділянку по вул. Пляжній, 101 загальною площею 0,0210, га, з них:  
площею 0,0050 га (кадастровий номер 3510100000:11:100:0028) та  
площею 0,0160 га (кадастровий номер 3510100000:11:100:0029) – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Бурянському Віктору Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 17  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Бурянському Віктору Васильовичу у  
власність земельну ділянку по вул. Ярославській, 17 (кадастровий  
номер 3510100000:11:079:0047) загальною площею 0,0730  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 25. Затвердити Макаренку Павлу Романовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Олени Журливої, 19 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Макаренку Павлу Романовичу у  
власність земельну ділянку по вул. Олени Журливої, 19 (кадастровий  
номер 3510100000:11:090:0061) загальною площею 0,0685  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Ставілі Наталі Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Московській, 24/2 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Ставілі Наталі Володимирівні у  
власність земельну ділянку по вул. Московській, 24/2  (кадастровий  
номер 3510100000:04:035:0044) загальною площею 0,0309 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Гавриленку Костянтину Андрійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Московській, 24/2   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Гавриленку Костянтину Андрійовичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Московській, 24/2 (кадастровий  
номер 3510100000:04:035:0043) загальною площею 0,0388  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Поповій Любові Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Квітковій, 7  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

28.1. Передати Поповій Любові Іванівні у власність земельну ділянку 
по вул. Квітковій, 7 (кадастровий номер 3510100000:48:428:0072) загальною 
площею 0,0490 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

29. Затвердити Коваленко Дар’ ї Юріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Павлова, 22  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

29.1. Передати Коваленко Дар’ ї Юріївні  у власність земельну ділянку 
по вул. Павлова, 22 (кадастровий номер 3510100000:21:160:0061) загальною 
площею 0,0680 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

30. Затвердити Посуньку Анатолію Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Лісопарковій, 11  
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Посуньку Анатолію Михайловичу у власність  
земельну ділянку по вул. Лісопарковій, 11 (кадастровий  
номер 3510100000:11:062:0109) загальною площею 0,0705  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Миценко Валентині Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 3-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Миценко Валентині Іванівні  у власність  
земельну ділянку по вул. Криворізькій, 3-а (кадастровий  
номер 3510100000:48:425:0023) загальною площею 0,0642  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 32. Затвердити Соменко Олені Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Маршала Говорова, 1-б  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Соменко Олені Вікторівні у власність земельну  
ділянку по пров. Маршала Говорова, 1-б (кадастровий  
номер 3510100000:43:341:0048) загальною площею 0,0353  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Абальмазу Олегу Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Олександра 
Матросова, 118 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Абальмазу Олегу Анатолійовичу   у власність земельну  
ділянку по вул. Олександра Матросова, 118 (кадастровий  
номер 3510100000:24:294:0007) загальною площею 0,0649  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Вілковій Тетяні Яківні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. 40-річчя Перемоги, 92 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати  Вілковій Тетяні Яківні у власність земельну  
ділянку по вул. 40-річчя Перемоги, 92 (кадастровий  
номер 3510100000:46:408:0036) загальною площею 0,0218  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Барабашу Олегу Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Дніпровському, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати  Барабашу Олегу Володимировичу  у власність  
земельну ділянку по пров. Дніпровському, 22 (кадастровий  
номер 3510100000:17:115:0060) загальною площею 0,0618  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Матьку Анатолію Дмитровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Поперечній 1-й, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Матьку Анатолію Дмитровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Поперечній 1-й, 10 (кадастровий  
номер 3510100000:46:390:0026) загальною площею 0,0800  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити Бабіну Олександру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Толстого, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати  Бабіну Олександру Олександровичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Толстого, 27 (кадастровий  
номер 3510100000:14:131:0038) загальною площею 0,0857  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Качулі Тамарі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ентузіастів, 14 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати   Качулі Тамарі Іванівні у власність земельну ділянку по 
вул. Ентузіастів, 14 (кадастровий номер 3510100000:02:002:0402) загальною 
площею 0,0584 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

39. Затвердити Созоновичу Юрію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Кавказькій, 41 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Созоновичу Юрію Олександровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Кавказькій, 41 (кадастровий  
номер 3510100000:46:389:0042) загальною площею 0,0514  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Курбандурдиєвій Тетяні Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Панфьорова, 62 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Курбандурдиєвій Тетяні Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Панфьорова, 62 (кадастровий  
номер 3510100000:48:432:0028) загальною площею 0,0518  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

41.  Затвердити Грош Ірині Борисівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Олега Ольжича, 19  
(вул. Гайдара) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Грош Ірині Борисівні у власність земельну  
ділянку по вул. Олега Ольжича, 19 (вул. Гайдара) (кадастровий  
номер 3510100000:14:122:0098) загальною площею 0,0538 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Білявській Тетяні Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Підполковника  
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Майстерюка Р.А., 61  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Білявській Тетяні Іванівні  у власність земельну  
ділянку по вул. Підполковника Майстерюка, Р.А. 61 (кадастровий  
номер 3510100000:46:375:0020) загальною площею 0,0691 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

43. Затвердити Лисянській Світлані Євгеніївні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Водогінній, 40 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати  Лисянській Світлані Євгеніївні у власність земельну 
ділянку по вул. Водогінній, 40  (кадастровий номер 3510100000:13:081:0035) 
загальною площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

44. Затвердити Ломакіній Ганні Володимирівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 70 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

44.1. Передати Ломакіній Ганні Володимирівні у власність земельну 
ділянку по вул. Суворова, 70 (кадастровий номер 3510100000:46:386:0034) 
загальною площею 0,0538 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Косарецькову Михайлу Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Житомирській, 10-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати  Косарецькову Михайлу Анатолійовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Житомирській, 10-а (кадастровий  
номер 3510100000:42:353:0028) загальною площею 0,0346  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

46. Затвердити Чайці Геннадію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Береговій, 13-а   
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

46.1. Передати Чайці Геннадію Олександровичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Береговій, 13-а   (кадастровий номер 3510100000:13:081:0034) 
загальною площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   

47. Затвердити Горбенко Валентині Степанівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Лелеківській, 41 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

47.1. Передати Горбенко Валентині Степанівні у власність земельну 
ділянку по вул. Лелеківській, 41 загальною площею 0,1459 га, з них:  
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:067:0017) – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови та 
площею 0,0459 га (кадастровий номер 3510100000:05:067:0018) – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.   

48. Затвердити Синяку Олександру Петровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 12 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

48.1. Передати Синяку Олександру Петровичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Воронезькій, 12 (кадастровий номер 3510100000:42:363:0029) 
загальною площею 0,0413 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   

49. Затвердити Тимохіній Ользі Олександрівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Чкалова, 57  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

49.1. Передати Тимохіній Ользі Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Чкалова, 57 (кадастровий номер 3510100000:27:166:0044) 
загальною площею 0,0627 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   
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50. Затвердити Чмихун Тетяні Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кавказькій, 7-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

50.1. Передати  Чмихун Тетяні Василівні  у власність земельну ділянку 
по вул. Кавказькій, 7-а (кадастровий номер 3510100000:46:351:0084) 
загальною площею 0,0620 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   

51. Затвердити Іващишину Олександру Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Квітковій, 23-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

51.1. Передати Іващишину Олександру Васильовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Квітковій, 23-а (кадастровий  
номер 3510100000:48:438:0040) загальною площею 0,0516  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

52. Затвердити Єсауленку Олександру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 18-а  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

52.1. Передати Єсауленку Олександру Анатолійовичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Харківській, 18-а (кадастровий  
номер 3510100000:15:101:0032) загальною площею 0,0514  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

53. Затвердити Разіну Леонтію Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Спаському, 113 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

53.1. Передати Разіну Леонтію Григоровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Спаському, 113 (кадастровий  
номер 3510100000:24:296:0017) загальною площею 0,0428  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   
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54. Затвердити Шализі Олені Анатоліївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Вітебській, 17 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

54.1. Передати Шализі Олені Анатоліївні у власність земельну ділянку 
по вул. Вітебській, 17 (кадастровий номер 3510100000:04:005:0039) 
загальною площею 0,0505 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   

55. Затвердити Герус Людмилі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 3  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

55.1. Передати Герус Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 
по пров. Глинки, 3  (кадастровий номер 3510100000:46:382:0053) загальною 
площею 0,0599 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.   

56. Затвердити Чеснокову Дмитру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Чкалова, 52  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

56.1. Передати Чеснокову Дмитру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Чкалова, 52 (кадастровий номер 3510100000:27:166:0043) 
загальною площею 0,0595 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   

57. Затвердити Матросову Дмитру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Гетьмана 
Сагайдачного, 66 (вул. Пальміро Тольятті) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

57.1. Передати Матросову Дмитру Олександровичу у власність 
земельну ділянку по вул. Гетьмана Сагайдачного, 66 (вул. Пальміро 
Тольятті) загальною площею 0,1942 га, з них: площею 0,1000 га   
(кадастровий номер 3510100000:05:037:0056) – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
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рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,0942 га 
(кадастровий номер 3510100000:05:037:0057) – сади, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

58. Затвердити Пачемі Євгенії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Світлогорській, 23  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

58.1. Передати Пачемі Євгенії Іванівні у власність земельну ділянку по 
вул. Світлогорській, 23 (кадастровий номер 3510100000:24:158:0031) 
загальною площею 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   

59. Затвердити Романовій Тетяні Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Салтикова-
Щедріна, 11/31 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

59.1. Передати Романовій Тетяні Володимирівні у власність  
земельну ділянку по вул. Салтикова-Щедріна, 11/31 (кадастровий  
номер 3510100000:17:115:0064) загальною площею 0,0407 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

60. Затвердити Кас’ян Людмилі Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кавказькій, 32/18 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

60.1. Передати Кас’ян Людмилі Петрівні  у власність земельну ділянку 
по вул. Кавказькій, 32/18 (кадастровий номер 3510100000:46:385:0034) 
загальною площею 0,0406 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   

61. Затвердити Зіміній-Власовій Ларисі Петрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Кавказькій, 32/18   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

61.1. Передати Зіміній-Власовій Ларисі Петрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Кавказькій, 32/18 (кадастровий  
номер 3510100000:46:385:0033) загальною площею 0,0279 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

62. Затвердити Гілєвому Володимиру Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Інгульському, 14-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

62.1. Передати Гілєвому Володимиру Михайловичу у власність 
земельну ділянку по пров. Інгульському, 14-а (кадастровий  
номер 3510100000:17:108:0069) загальною площею 0,0309 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

63. Затвердити Фетісову Андрію Вікторовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Інтернаціональній, 56 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

63.1. Передати Фетісову Андрію Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Інтернаціональній, 56 (кадастровий  
номер 3510100000:39:338:0166) загальною площею 0,0926  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

64. Затвердити Морозу Леоніду Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Шахтарській, 43 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

64.1. Передати Морозу Леоніду Григоровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Шахтарській, 43 (кадастровий  
номер 3510100000:21:160:0063) загальною площею 0,0489 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

65. Затвердити Кутовому Володимиру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Микитенка, 41   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

65.1. Передати Кутовому Володимиру Анатолійовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Микитенка, 41 (кадастровий  
номер 3510100000:48:431:0028) загальною площею 0,0933 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

66. Затвердити Джевлаху Артему Анатолійовичу та Крупченку Сергію 
Павловичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по пров. Відбійному, 40 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

66.1. Передати Джевлаху Артему Анатолійовичу та Крупченку Сергію 
Павловичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
пров. Відбійному, 40 (кадастровий номер 3510100000:18:107:0079) загальною 
площею 0,0461 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.  

67. Затвердити Лебедюк Людмилі Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Межовий Бульвар, 13-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

67.1. Передати Лебедюк Людмилі Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Межовий Бульвар, 13-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:380:0063) загальною площею 0,0345 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

68. Затвердити Черньонкову Володимиру Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Смоленській, 29  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

68.1. Передати Черньонкову Володимиру Григоровичу у  
власність земельну ділянку по вул. Смоленській, 29 (кадастровий  
номер 3510100000:18:107:0080) загальною площею 0,0754  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

69. Затвердити Луполу Василю Леонідовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Салтикова-Щедріна, 19 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

69.1. Передати Луполу Василю Леонідовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Салтикова-Щедріна, 19 (кадастровий  
номер 3510100000:17:115:0065) загальною площею 0,0772  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

70. Затвердити Зінов’єву Валентину Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія 
Краснокутського, 84 (вул. Куйбишева) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

70.1. Передати Зінов’єву Валентину Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Юрія Краснокутського, 84 (вул.  Куйбишева) 
(кадастровий номер 3510100000:11:080:0076) загальною площею 0,0521 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.  

71. Затвердити Довгань Світлані Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Макаренка, 18 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

71.1. Передати Довгань Світлані Миколаївні у власність  
земельну ділянку по пров. Макаренка, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:24:190:0069) загальною площею 0,0602  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

 72. Затвердити Горащенковій Тетяні Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Генерала 
Шумілова, 67 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

72.1. Передати Горащенковій Тетяні Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Генерала Шумілова, 67 (кадастровий  
номер 3510100000:46:369:0027) загальною площею 0,0672  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

73. Затвердити Колісніченку Володимиру Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Колодязній, 66-а  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

73.1. Передати Колісніченку Володимиру Васильовичу у  
власність земельну ділянку по вул. Колодязній, 66-а (кадастровий  
номер 3510100000:24:172:0070) загальною площею 0,0412  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

74. Затвердити Ткаченко Любові Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 31 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

74.1. Передати Ткаченко Любові Іванівні у власність  
земельну ділянку по вул. Суворова, 31 (кадастровий  
номер 3510100000:46:395:0042) загальною площею 0,0930  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

75. Затвердити Касян Анні Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Авіаційній, 35 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

75.1. Передати Касян Анні Петрівні у власність земельну ділянку по 
вул. Авіаційній, 35  (кадастровий номер 3510100000:11:090:0063) загальною 
площею 0,0331 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.   

76. Затвердити Самарському Олександру Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Курганній, 34 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

76.1. Передати Самарському Олександру Вікторовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Курганній, 34 (кадастровий  
номер 3510100000:46:355:0072) загальною площею 0,0341  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

77. Затвердити Юженко Валентині Олексіївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ушакова, 76/23 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

77.1. Передати Юженко Валентині Олексіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Ушакова, 76/23 (кадастровий  
номер 3510100000:46:380:0061) загальною площею 0,0791  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

78. Затвердити Юженку Валентину Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ушакова, 74 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

78.1. Передати Юженку Валентину Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Ушакова, 74 (кадастровий  
номер 3510100000:46:380:0062) загальною площею 0,0759 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

79. Затвердити Крадожон Аллі Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Барболіна, 43 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

79.1. Передати Крадожон Аллі Дмитрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Барболіна, 43 (кадастровий  
номер 3510100000:46:358:0081) загальною площею 0,0509  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

 80. Затвердити Лубенець Валентині Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Канатній, 18-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

80.1. Передати Лубенець Валентині Петрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Канатній, 18-а (кадастровий  
номер 3510100000:42:349:0062) загальною площею 0,0422 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

81. Затвердити Журавльову Ігорю Васильовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Айвазовського, 26/38 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

81.1. Передати Журавльову Ігорю Васильовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Айвазовського, 26/38 (кадастровий  
номер 3510100000:46:397:0084) загальною площею 0,0754   га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

 82. Затвердити Пахалюк Любові Михайлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Краснокутського, 51-а 
(вул. Куйбишева) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

82.1. Передати Пахалюк Любові Михайлівні у власність  
земельну ділянку по вул. Юрія Краснокутського, 51-а (вул. Куйбишева) 
(кадастровий номер 3510100000:11:077:0082) загальною площею 0,0274  га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.   

83. Затвердити Припутеню Станіславу Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Байкальській, 83  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

83.1. Передати Припутеню Станіславу Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Байкальській, 83 (кадастровий  
номер 3510100000:42:384:0043) загальною площею 0,0455  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

84. Затвердити Злуховській Мирославі Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Маріупольській, 57/8 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

84.1. Передати Злуховській Мирославі Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Маріупольській, 57/8 (кадастровий  
номер 3510100000:48:438:0042) загальною площею 0,0445  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

85. Затвердити Шевченку Євгену Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Лесі Українки, 10  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

85.1. Передати Шевченку Євгену Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Лесі Українки, 10 (кадастровий  
номер 3510100000:27:194:0051) загальною площею 0,0549  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

86. Затвердити Чернецькій Олені Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Житомирській, 42 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

86.1. Передати Чернецькій Олені Олексіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Житомирській, 42 (кадастровий  
номер 3510100000:42:367:0040) загальною площею 0,0365  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

 87. Затвердити Єсману Юрію Миколайовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Козакова, 30  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

87.1. Передати Єсману Юрію Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Козакова, 30 (кадастровий номер 3510100000:27:184:0068) 
загальною площею 0,0526 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.   

88. Затвердити Різнику Олександру Івановичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 2-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

88.1. Передати Різнику Олександру Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Харківській, 2-а (кадастровий  
номер 3510100000:15:101:0036) загальною площею 0,0441  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

89. Затвердити Танковському Сергію Андрійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Січовій, 15 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

89.1. Передати Танковському Сергію Андрійовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Січовій, 15 (кадастровий  
номер 3510100000:15:101:0035) загальною площею 0,0592  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

90. Затвердити Раці Юрію Михайловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Підполковника  
Майстерюка Р.А., 56-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

90.1. Передати Раці Юрію Михайловичу у власність  
земельну ділянку по вул. Підполковника Майстерюка Р.А., 56-б  
(кадастровий номер 3510100000:46:348:0124) загальною площею 0,0530  га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.   

91. Затвердити Федорівій Раїсі Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Краснодарській, 3 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

91.1. Передати Федорівій Раїсі Андріївні у власність  
земельну ділянку по вул. Краснодарській, 3 (кадастровий  
номер 3510100000:21:145:0059) загальною площею 0,0632  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

92. Затвердити Теличко Ганні Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 1 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

92.1. Передати Теличко Ганні Степанівні  у власність земельну  
ділянку по вул. Херсонській, 1 загальною площею 0,1508  га, з них:  
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:45:347:0067) – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови та 
площею 0,0508 га (кадастровий номер 3510100000:45:347:0068) – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.   

93. Затвердити Шовкоплясу Миколі Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Ковпака, 6  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  
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93.1. Передати  Шовкоплясу Миколі Михайловичу у власність 
земельну ділянку по пров. Ковпака, 6  загальною площею 0,1757  га, з них: 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:49:427:0064) – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови та 
площею 0,0757 га (кадастровий номер 3510100000:49:427:0065) – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

94. Затвердити Чонтаю Руслану Анатолійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Береговій, 7  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

94.1. Передати Чонтаю Руслану Анатолійовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Береговій, 7 (кадастровий номер 3510100000:13:081:0038) 
загальною площею 0,0733 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови.    

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

 96. 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 


