
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 07 жовтня  2014 року                                             № 3438 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34             
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
статтею 4-1 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 Кабановій Вікторії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Красіна, 79  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Кабановій Вікторії Іванівні у власність  
земельну ділянку  по вул. Красіна, 79 (кадастровий  
номер 3510100000:45:403:0012) загальною площею 0,0540 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 Касьян Ользі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Леваневського, 48-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати  Касьян Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку 
по  вул. Леваневського, 48-а (кадастровий номер 3510100000:11:082:0049) 
загальною площею  0,0311 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 Чудновцю Анатолію Васильовичу та Чудновець Світлані  
Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж  
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну  
власність по вул. 40 років України, 53 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Чудновцю Анатолію Васильовичу та Чудновець Світлані 
Іванівні  у власність земельну ділянку по  вул.  40 років України, 53 
(кадастровий номер 3510100000:34:222:0048) загальною площею  0,0389  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 Правді Вадиму Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 69 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Правді Вадиму Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Херсонській, 69 (кадастровий номер 3510100000:45:371:0027) 
загальною площею  0,0347  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 Василенку Сергію Валерійовичу, Василенко Ользі 
Анатоліївні, Василенку Дмитру Сергійовичу, Онойченко Анні Сергіївні   
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Криничуватому, 6  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати  Василенку Сергію Валерійовичу, Василенко Ользі 
Анатоліївні, Василенку Дмитру Сергійовичу, Онойченко Анні Сергіївні у 
власність земельну ділянку по  пров. Криничуватому, 6 (кадастровий  
номер 3510100000:24:172:0053)  загальною площею  0,0658 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 Майор Інні Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Бєлінського, 36   для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Майор Інні Петрівні у власність земельну ділянку по  
вул. Бєлінського, 36 (кадастровий номер 3510100000:11:077:0071), для  
будівництва загальною площею 0,0342 га – землі одно- та двоповерхової  
житлової забудови та обслуговування жилого  будинку,  господарських    
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будівель  і  споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Стефановій Вікторії Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Котовського, 53   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Стефановій Вікторії Олександрівні у власність земельну 
ділянку по вул. Котовського, 53 (кадастровий номер 3510100000:27:188:0054) 
загальною площею  0,0751   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 Гайдай Галині Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Фісановича, 54 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Гайдай Галині Іванівні  у власність земельну  
ділянку по вул. Фісановича, 54 (кадастровий номер 3510100000:43:345:0017) 
загальною площею 0,0385 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. Затвердити Салу Олександру Анатолійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Голубиному, 9/18 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Салу Олександру Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку по  пров. Голубиному, 9/18 (кадастровий  
номер 3510100000:24:243:0044) 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. 

10. Затвердити Олексієнко Ірині Сергіївні, Коваленко Ользі Павлівні, 
Лягаєвій Оксані Олексіївні та Лягаєву Павлу Олеговичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Карусельній, 11    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Олексієнко Ірині Сергіївні, Коваленко Ользі  
Павлівні, Лягаєвій Оксані Олексіївні та Лягаєву Павлу Олеговичу у власність  
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земельну ділянку по вул. Карусельній, 11 (кадастровий  
номер 3510100000:46:355:0060) загальною площею  0,1940   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. 

11. Затвердити Демченко Діні Миколаївні, Демченку Олександру 
Вікторовичу, Демченку Вячеславу Вікторовичу та Демченку Сергію 
Вікторовичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Нижній Прирічній, 29 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Демченко Діні Миколаївні (5/8 ч. домоволодіння), 
Демченку Олександру Вікторовичу (1/8 ч. домоволодіння), Демченку 
Вячеславу Вікторовичу (1/8 ч. домоволодіння) та Демченку Сергію 
Вікторовичу (1/8 ч. домоволодіння)  у спільну часткову власність  
земельну ділянку по  вул. Нижній Прирічній, 29 (кадастровий  
номер 3510100000:48:411:0505) загальною площею  0,0552   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 Каретній Галині Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Маріупольському 2-му, 8     
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Каретній Галині Андріївні у власність земельну  
ділянку по пров. Маріупольському 2-му, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:48:438:0032) загальною площею  0,0451  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 Прадіденко Наталії Анатоліївні та Болілому Леоніду 
Тимофійовичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність 
по вул.  Виставочній, 8   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Прадіденко Наталії Анатоліївні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Болілому Леоніду Тимофійовичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по  вул. Виставочній, 8 (кадастровий 
номер 3510100000:19:159:0016) 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. 
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14. Затвердити Логінову Сергію Костянтиновичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Верхній 
Биковській, 68 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Логінову Сергію Костянтиновичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Верхній Биковській, 68 (кадастровий  
номер 3510100000:33:299:0048) загальною площею  0,0499   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. 

15. Затвердити Махині Ніні Володимирівні  та Тичинській Олені 
Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Врубеля, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати  Махині Ніні Володимирівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Тичинській Олені Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність ділянку по вул. Врубеля, 6 (кадастровий  
номер 3510100000:50:435:0036) 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. 

16. Затвердити Бубновічу Федору Кириловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по тупику Рибальському, 14 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Бубновічу Федору Кириловичу у власність  
земельну ділянку по  тупику Рибальському, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:46:401:0032) загальною площею  0,0510 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. 

17. Затвердити Шевченко Наталії Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Акмолінській, 42  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Шевченко Наталії Володимирівні  у власність  
земельну ділянку по вул. Акмолінській, 42 (кадастровий  
номер 3510100000:42:367:0035) загальною площею  0,0391  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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18. Затвердити Мельник Ларисі Федорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  вул. Донецькій, 45 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Мельник Ларисі Федорівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Донецькій, 45 (кадастровий номер 3510100000:21:169:0048) 
загальною площею 0,0308  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 Суркову Вадиму Олексійовичу та Сурковій Ірині 
Миколаївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по  пров. Баумана, 1   для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Суркову Вадиму Олексійовичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Сурковій Ірині Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння)  у спільну  
часткову власність земельну ділянку по  пров. Баумана, 1 (кадастровий  
номер 3510100000:48:428:0056) загальною площею 0,0503 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 Мірошниченку Анатолію Михайловичу, Колтун  
Олені Володимирівні та Талалаєву Андрію Леонідовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність  
по  пров. Давидовському, 13  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Мірошниченку Анатолію Михайловичу (8/25 ч. 
домоволодіння), Колтун Олені Володимирівні (9/25 ч. домоволодіння) та 
Талалаєву Андрію Леонідовичу (8/25 ч. домоволодіння)  у спільну часткову 
власність земельну ділянку по  пров. Давидовському, 13 (кадастровий  
номер 3510100000:46:351:0061) загальною площею  0,1594 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 Яровому Ігорю Андрійовичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  вул. Антонова, 16/16  для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Яровому Ігорю Андрійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Антонова, 16/16 (кадастровий  
номер 3510100000:13:078:0026) загальною площею  0,0740   га – землі одно-  
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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 Карлашу Віктору Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  вул. Некрасова, 2/26   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Карлашу Віктору Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Некрасова, 2/26 (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0134) загальною площею  0,0302  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  Нестеренко Світлані Григорівні, Кукуленко Євгенії 
Йосипівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по  вул. Робочій, 19 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Нестеренко Світлані Григорівні (14/25 ч. 
домоволодіння) та Кукуленко Євгенії Йосипівні (11/25 ч.  
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну  
ділянку по  вул. Робочій, 19 (кадастровий номер 3510100000:40:337:0010) 
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. 

24. Затвердити Новохацькій Любові Михайлівні та Саллу Валерію 
Федоровичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у  спільну 
часткову власність по  вул. Фадєєва, 14   для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Новохацькій Любові Михайлівні (29/50 ч. 
домоволодіння) та Саллу Валерію Федоровичу (21/50 ч. домоволодіння)   у  
спільну часткову власність земельну ділянку по  вул.  Фадєєва, 14 
(кадастровий номер 3510100000:40:340:0014) загальною площею  0,0460 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 Пташинському Борису Олексійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  вул.  Волинській, 9/34   
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Пташинському Борису Олексійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Волинській, 9/34 (кадастровий  
номер 3510100000:13:086:0033)  загальною площею  0,0764    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 Вовченко Тетяні Федорівні та Вовченку Миколі 
Дмитровичу   технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по  вул. Павлика Морозова, 50-а   для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

26.1. Передати Вовченко Тетяні Федорівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Вовченку Миколі Дмитровичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по  вул.  Павлика Морозова, 50-а (кадастровий 
номер 3510100000:34:223:0018) загальною площею 0,0400 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 Брайченку Миколі Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  вул. Богдана Хмельницького, 31-а   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Брайченку Миколі Петровичу у власність  
земельну ділянку по  вул.  Богдана Хмельницького, 31-а (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0107) 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. 

28. Затвердити Соболь Яні Талиб-гизи та Соболь Євгену Юрійовичу 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по  пров. Акимівському, 7 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Соболь Яні Талиб-гизи (1/2 ч. домоволодіння) та 
Соболь Євгену Юрійовичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по пров. Акимівському, 7 (кадастровий  
номер 3510100000:42:349:0056) загальною площею  0,0748 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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29. Затвердити Шеховцовій Ользі Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  пров. Дачному, 47     
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Шеховцовій Ользі Олександрівні у власність  
земельну ділянку по пров. Дачному, 47 (кадастровий  
номер 3510100000:46:362:0065) загальною площею  0,0499  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 Рибальченку Вячеславу Андрійовичу та Скрипниченко 
Ларисі Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по  вул. Єгорова, 88 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Рибальченку Вячеславу Андрійовичу (12/25 ч. 
домоволодіння) та Скрипниченко Ларисі Дмитрівні (13/25 ч.  
домоволодіння)  у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Єгорова, 88 (кадастровий номер 3510100000:31:236:0015) загальною 
площею  0,1003  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 Щербі Василю Миколайовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  вул. Межовий Бульвар, 19-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Щербі Василю Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Межовий Бульвар, 19-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:380:0048) загальною площею  0,0399  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 Тичінському Михайлу Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  
натурі (на місцевості), що передається у власність по  вул.  Прирічній, 69 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Тичінському Михайлу Васильовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Прирічній, 69 (кадастровий  
номер 3510100000:48:407:0012) загальною площею 0,0426  га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та  
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  
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(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

33. Затвердити Краснокутському Володимиру Анатолійовичу  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по   
вул. Ентузіастів, 43 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Краснокутському Володимиру Анатолійовичу у 
власність земельну ділянку по  вул. Ентузіастів, 43 (кадастровий  
номер 3510100000:02:002:0124) загальною площею  0,0607 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 Дмитрієвій Лідії Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  пров. Голубиному, 14 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Дмитрієвій Лідії Павлівні у власність  
земельну ділянку по пров. Голубиному, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:24:243:0054) загальною площею  0,0561  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 Врадій Світлані Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Водогінній, 29 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Врадій Світлані Іванівні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Водогінній, 29 (кадастровий номер 3510100000:13:086:0035) 
загальною площею 0,0555 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 Куцарєвій Тетяні Леонідівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  пров. Сухомлинського, 23  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Куцарєвій Тетяні Леонідівні у власність  
земельну ділянку по пров. Сухомлинського, 23 (кадастровий  
номер 3510100000:50:429:0035) загальною площею 0,0756  га – землі одно- та  
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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 Скляренку Валерію Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  вул.  Шмідта, 33   для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Скляренку Валерію Григоровичу у власність  
земельну ділянку по  вул. Шмідта, 33 (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0123) 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. 

38. Затвердити Бєлік Ганні Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  пров. Виставочному, 4 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати Бєлік Ганні Миколаївні у власність  
земельну ділянку по пров. Виставочному, 4 (кадастровий  
номер 3510100000:19:142:0026) загальною площею 0,0560 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 Берест Валентині Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  вул. Пальміро Тольятті, 22  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Берест Валентині Павлівні у власність  
земельну ділянку по  вул. Пальміро Тольятті, 22 (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0109) загальною площею  0,0471  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 Чумаченку Михайлу Юхимовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  вул.  Делегатській, 15 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  
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40.1. Передати Чумаченку Михайлу Юхимовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Делегатській, 15 (кадастровий  
номер 3510100000:04:041:0019) загальною площею  0,0433  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 Карповій Галині Миколаївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Військовому, 4 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Карповій Галині Миколаївні у власність  
земельну ділянку по пров. Військовому, 4 (кадастровий  
номер 3510100000:02:040:0037) 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. 

42. Затвердити Сарафанову Віктору Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Гулака- 
Артемовського, 38 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Сарафанову Віктору Васильовичу у власність  
земельну ділянку по  пров. Гулака-Артемовського, 38 (кадастровий  
номер 3510100000:43:396:0079) 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. 

43. Затвердити Бернатавічусу Юозасу Петровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по   
пров. Маріупольському 2-му, 3  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Бернатавічусу Юозасу Петровичу у власність  
земельну ділянку по  пров. Маріупольському 2-му, 3 (кадастровий  
номер 3510100000:48:438:0033) загальною площею 0,0430 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 Котану Миколі Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  пров. Суворова, 36  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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44.1. Передати Котану Миколі Івановичу у власність  

земельну ділянку по пров. Суворова, 36 (кадастровий  
номер 3510100000:46:395:0039) загальною площею  0,0832  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 Чорному Миколі Григоровичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  вул. 40-річчя Перемоги, 3  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати Чорному Миколі Григоровичу у власність  
земельну ділянку по вул. 40-річчя Перемоги, 3 (кадастровий  
номер 3510100000:43:365:0046) загальною площею  0,0495 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 Бєлову Дмитру Анатолійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  пров. Глинки, 10  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

46.1. Передати Бєлову Дмитру Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Глинки, 10 (кадастровий  
номер 3510100000:46:388:0049) загальною площею  0,0706  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 Прокопенко Яні Олегівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 16 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

47.1. Передати Прокопенко Яні Олегівні у власність  
земельну ділянку по вул. Харківській, 16 (кадастровий  
номер 3510100000:15:101:0027) загальною площею 0,0834 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. 

48. Затвердити Землянській Наталії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 8 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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48.1. Передати Землянській Наталії Іванівні  у власність  
земельну ділянку по вул. Галушкіна, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:24:206:0025) загальною площею 0,0763  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 Шпильовій Світлані Василівні, Шпильовому 
Володимиру Олександровичу, Мацулю Василю Кондратовичу та Моцуль 
Надії Андріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Садовій, 85  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

49.1. Передати Шпильовій Світлані Василівні (47/200 ч. 
домоволодіння), Шпильовому Володимиру Олександровичу (47/200 ч. 
домоволодіння), Мацулю Василю Кондратовичу (53/200 ч. домоволодіння) та 
Моцуль Надії Андріївні (53/200 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність земельну ділянку по вул. Садовій, 85 
(кадастровий номер 3510100000:46:373:0067) загальною площею 0,0567  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. 

50. Затвердити Журавльовій Ользі Вячеславівні та Матрунецькому 
Ігору Валентиновичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по пров. Комінтерна, 1 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

50.1. Передати Журавльовій Ользі Вячеславівні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Матрунецькому Ігору Валентиновичу (1/2 ч. домоволодіння)  у спільну 
часткову власність земельну ділянку по пров. Комінтерна, 1 (кадастровий  
номер 3510100000:31:279:0034) 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. 

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

51.1. Передати Коломієць Анатолію Михайловичу у власність  
земельну ділянку по пров. Аджамському, 11 (кадастровий  
номер 3510100000:24:204:0035) загальною площею 0,0831  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. 

52. Затвердити Баранову Анатолію Степановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ручайній, 22  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

52.1. Передати Баранову Анатолію Степановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Ручайній, 22 (кадастровий  
номер 3510100000:48:413:0084) 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. 

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

53.1. Передати Малаховій Оксані Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Середній П'ятихатській, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:50:422:0026) загальною площею 0,0420  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. 

54. Затвердити Гончаренку Олександру Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Середній 
П'ятихатській, 18  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

54.1. Передати Гончаренку Олександру Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Середній П'ятихатській, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:50:422:0025) загальною площею 0,0614  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 Шевченку В'ячеславу Геннадійовичу, Кожушко 
Валентині Володимирівні та Осадчук Оксані Петрівні технічну  
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Осипенко, 21  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

55.1. Передати Шевченку В'ячеславу Геннадійовичу (23/200 ч. 
домоволодіння), Кожушко Валентині Володимирівні (69/200 ч. 
домоволодіння) та Осадчук Оксані Петрівні (27/50 ч. домоволодіння) у   
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спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Осипенко, 21 
(кадастровий номер 3510100000:11:062:0094) загальною площею 0,0575  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 Ліненко Наталії Миколаївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Московській, 3  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

56.1. Передати Ліненко Наталії Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Московській, 3 (кадастровий  
номер 3510100000:02:052:0011) загальною площею 0,0927 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 Погорелову Віктору Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Дмитра 
Донського, 18/7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

57.1. Передати Погорелову Віктору Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Дмитра Донського, 18/7   (кадастровий  
номер 3510100000:34:266:0038) загальною площею 0,0510  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. 

58. Затвердити Миркотану Миколі Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Новозаводській, 57  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

58.1. Передати Миркотану Миколі Васильовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Новозаводській, 57 (кадастровий  
номер 3510100000:50:417:0057) 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. 

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

 



 17   
 

59.1. Передати Бєлік Тетяні Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Галушкіна, 5 (кадастровий  
номер 3510100000:24:211:0029) 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. 

60. Затвердити Осадчому Борису Івановичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Карусельній, 13  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

60.1. Передати Осадчому Борису Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Карусельній, 13 (кадастровий  
номер 3510100000:46:355:0063) загальною площею 0,0440  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 Лупаленко Людмилі Іванівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Чугуєвській, 15 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

61.1. Передати Лупаленко Людмилі Іванівні земельну ділянку по  
вул. Чугуєвській, 15  (кадастровий номер 3510100000:48:424:0013) загальною 
площею 0,0476   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. 

62. Затвердити Горяєву Олегу Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 137 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

62.1. Передати Горяєву Олегу Івановичу  у власність земельну ділянку 
по вул. Мінській, 137 (кадастровий номер 3510100000:02:009:0170) 
загальною площею 0,0558  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 Вербовському Василю Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 60   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  
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63.1. Передати Вербовському Василю Івановичу  у власність  

земельну ділянку по вул. Криворізькій, 60 (кадастровий  
номер 3510100000:48:412:0024) загальною площею 0,0458  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 Хомутенку Олександру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Ялтинській, 16  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

64.1. Передати Хомутенку Олександру Олександровичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Ялтинській, 16 (кадастровий  
номер 3510100000:40:319:0030) загальною площею 0,0563  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  Овчарову Віталію Вікторовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Івана Богуна, 101 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

65.1. Передати Овчарову Віталію Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Івана Богуна, 101 (кадастровий  
номер 3510100000:05:037:0045) загальною площею 0,0594   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. 

66. Затвердити Соколенко Світлані Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Запорозькій, 9 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

66.1. Передати Соколенко Світлані Олександрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Запорозькій, 9 (кадастровий  
номер 3510100000:24:179:0022) загальною площею 0,0720  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 Качаненку Володимиру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Добролюбова, 80    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  
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67.1. Передати Качаненку Володимиру Миколайовичу  у власність 

земельну ділянку по пров. Добролюбова, 80 (кадастровий  
номер 3510100000:13:087:0025) загальною площею 0,0411   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 Талпі Ользі Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Свердлова, 114-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

68.1. Передати Талпі Ользі Вікторівні у власність  
земельну ділянку по вул. Свердлова, 114-а (кадастровий  
номер 3510100000:45:381:0024) загальною площею 0,0592 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 Стороженко Світлані Яківні, Стороженку Володимиру 
Володимировичу, Стороженку Олександру Володимировичу, Стороженку 
Володимиру Івановичу та Тихоненко Анні Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  
вул. Філатова, 44  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

69.1. Передати Стороженко Світлані Яківні, Стороженку Володимиру 
Володимировичу, Стороженку Олександру Володимировичу, Стороженку 
Володимиру Івановичу та Тихоненко Анні Володимирівні  у спільну сумісну 
власність земельну ділянку по вул. Філатова, 44 (кадастровий  
номер 3510100000:05:053:0123) загальною площею 0,0946 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. 

70. Затвердити Шокарєвій Тетяні Федорівні та Пановій Ірині  
Валеріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Леваневського, 73  для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

70.1. Передати Шокарєвій Тетяні Федорівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Пановій Ірині Валеріївні (1/2 ч. домоволодіння)  у спільну часткову  
власність земельну ділянку по вул. Леваневського, 73  (кадастровий  
номер 3510100000:11:099:0026) загальною площею 0,0696  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. 

71. Затвердити Козирєвій Людмилі Євгенівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Новгородській, 8/2  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

71.1. Передати Козирєвій Людмилі Євгенівні у власність  
земельну ділянку по вул. Новгородській, 8/2 (кадастровий  
номер 3510100000:24:323:0025) загальною площею 0,0306  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 Демідкіну Євгену Юрійовичу та Демідкіній Світлані 
Георгіївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по вул. Чернишевського, 62  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

72.1. Передати Демідкіну Євгену Юрійовичу та Демідкіній Світлані 
Георгіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
вул. Чернишевського, 62 (кадастровий номер 3510100000:45:392:0018) 
загальною площею 0,0787 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 Ситнику Вадиму Олексійовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Комарова, 51 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

73.1. Передати Ситнику Вадиму Олексійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Комарова, 51 (кадастровий  
номер 3510100000:39:334:0043) загальною площею 0,0525   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. 

74. Затвердити Гончаровій Зінаїді Леонідівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Межовому, 19 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

74.1. Передати Гончаровій Зінаїді Леонідівні у власність  
земельну ділянку по пров. Межовому, 19 (кадастровий  
номер 3510100000:46:382:0043) загальною площею 0,0591  га – землі одно- та  
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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 Березі Андрію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Осипенко, 14 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

75.1. Передати Березі Андрію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Осипенко, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:11:062:0095) загальною площею 0,0376   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 Миргородському Леоніду Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по тупику Озерному, 23     
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

76.1. Передати Миргородському Леоніду Васильовичу  у власність  
земельну ділянку по тупику Озерному, 23 (кадастровий  
номер 3510100000:27:170:0015) загальною площею 0,0671   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 Даскал Наталії Олександрівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Київській, 30 (квартира № 1)     
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

77.1. Передати Даскал Наталії Олександрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Київській, 30 (квартира № 1) (кадастровий  
номер 3510100000:16:154:0012) загальною площею 0,0204  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. 

78. Затвердити Пономаренко Наталії Сергіївні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 101  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

78.1. Передати Пономаренко Наталії Сергіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Волгоградській, 101 (кадастровий  
номер 3510100000:04:006:0017) загальною площею 0,0556  га – землі одно- та  
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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 Богаченкову Олегу Павловичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Новгородському 2-му, 10      
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

79.1. Передати Богаченкову Олегу Павловичу у власність  
земельну ділянку по пров. Новгородському 2-му, 10 (кадастровий  
номер 3510100000:40:326:0015) загальною площею 0,0626  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 Беззубову Олександру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Валентини 
Терешкової, 169 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

80.1. Передати Беззубову Олександру Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Валентини Терешкової, 169 (кадастровий  
номер 3510100000:21:152:0042) загальною площею 0,0726  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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

82. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
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