
 
  

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  07 жовтня  2014 року                                  № 3441 
 
Про  передачу  безоплатно 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 50 Закону України “Про 
землеустрій”, статтями 12, 19, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України 
та розглянувши звернення  громадян, проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити Апудіній Ларисі Аліївні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Олександрійській, 23  загальною площею 0,0931  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Апудіній Ларисі Аліївні  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:292:0024) по  
вул. Олександрійській, 23 загальною площею 0,0931 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 Кучеренко Ірині Володимирівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Степанова, 100  загальною площею 0,0493 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Кучеренко Ірині Володимирівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер  3510100000:11:123:0031) по  
вул. Степанова, 100  загальною площею  0,0493  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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3. Затвердити Нужному Сергію Івановичу  проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по вул. Сакко і  
Ванцетті, 8  загальною площею 0,0253  га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Нужному Сергію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку  по вул. Сакко і Ванцетті, 8 загальною площею  0,0253   га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель і  
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) (кадастровий  
номер  3510100000:14:126:0028)  за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

4. Затвердити Колос Наталі Миколаївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Миргородському, 34 загальною площею 0,0993  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Колос Наталі Миколаївні  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:299:0049) по  
пров. Миргородському, 34  загальною площею  0,0993   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 Клібанській Олені Олександрівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Скульського, 16 загальною площею 0,0605  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Клібанській Олені Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0384) по  
вул. Скульського, 16 загальною площею 0,0605 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 Гуцалу Василю Федоровичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Звенигородській, 38 загальною площею 0,0577 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Гуцалу Василю Федоровичу безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:378:0032) по  
вул. Звенигородській, 38 загальною площею 0,0577 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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7. Затвердити Дворцову Валерію Степановичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Чернишевського, 97-а загальною площею 0,0349  га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Дворцову Валерію Степановичу  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:381:0033) по  
вул. Чернишевського, 97-а загальною площею  0,0349 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 Кустовій Любові Михайлівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Байкальській, 29 загальною площею 0,0413  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Кустовій Любові Михайлівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:353:0034) по  
вул. Байкальській, 29 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. 

9. Затвердити Верховенку Олександру Вікторовичу  проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по 
пров. Спаському, 92 загальною площею 0,0412 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Верховенку Олександру Вікторовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер  3510100000:24:278:0035) по 
пров. Спаському, 92 загальною площею  0,0412  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 Дорофєєву Сергію Олексійовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. 50 років Радянської Армії, 41  загальною площею 0,0754 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Дорофєєву Сергію Олексійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:423:0045) по  
вул. 50 років Радянської Армії, 41 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. 
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11. Затвердити Потапенко Ніні Петрівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Павлика Морозова, 16  загальною площею 0,0599  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Потапенко Ніні Петрівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:222:0054)  
по вул. Павлика Морозова, 16 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. 

12. Затвердити Дуброву Миколі Борисовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Панфьорова, 78 загальною площею 0,0513 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Дуброву Миколі Борисовичу  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:432:0038) по  
вул. Панфьорова, 78 загальною площею 0,0513 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 Олійнику Володимиру Сергійовичу, Реві Миколі 
Анатолійовичу, Мішиній Вікторії Анатоліївні та Мудрику Тарасу 
Георгійовичу  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по тупику Дагестанському, 11 
загальною площею 0,1297 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Олійнику Володимиру Сергійовичу (2/5 ч. 
домоволодіння), Реві Миколі Анатолійовичу (9/50 ч. домоволодіння), 
Мішиній Вікторії Анатоліївні (1/5 ч. домоволодіння) та Мудрику Тарасу 
Георгійовичу (11/50 ч. домоволодіння) безоплатно у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:103:02076) по 
тупику Дагестанському, 11  загальною площею 0,1297 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 Садовніченко Тетяні Олександрівні  проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Уральському, 13-а загальною площею 0,0658  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Садовніченко Тетяні Олександрівні безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:023:0044) по  
пров. Уральському, 13-а загальною площею 0,0658  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. 

15. Затвердити Голик Ользі Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Київській, 85 загальною площею 0,0323 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Голик Ользі Іванівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:143:0071) по  
вул. Київській, 85 загальною площею 0,0323 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 Журавльовій Аллі Яківні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
тупику Родниковому, 4-а загальною площею 0,0311 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Журавльовій Аллі Яківні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:186:0024) по  
тупику Родниковому, 4-а 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. 

17. Затвердити Яхнич Ніні Павлівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Красноярській, 9  загальною площею 0,0478 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

17.1. Передати Яхнич Ніні Павлівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:430:0050) по  
вул. Красноярській, 9 загальною площею 0,0478 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 Гончаренко Олені Віталіївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Чернишевського, 125/25  загальною площею 0,0626  га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Гончаренко Олені Віталіївні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:399:0023) по  
вул. Чернишевського, 125/25  загальною площею 0,0626  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. 

19. Затвердити Цуркан Надії Миколаївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Медведєва, 15-а загальною площею 0,0721 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Цуркан Надії Миколаївні  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:150:0049) по  
вул. Медведєва, 15-а загальною площею 0,0721 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 Пасічнику Валерію Іллічу та Пасічник Валентині 
Іванівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки  по вул. Київській, 85 загальною площею 0,0741  га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Пасічнику Валерію Іллічу та Пасічник Валентині  
Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:21:143:0072) по вул. Київській, 85 загальною  
площею 0,0741  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 Задераці Лідії Дмитрівні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Червоному, 25  загальною площею 0,0744  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

21.1. Передати Задераці Лідії Дмитрівні  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:300:0033) по  
пров. Червоному, 25 загальною площею 0,0744 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 Шубєнковій Олені Олександрівні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Глинки, 77 загальною площею 0,0803 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

22.1. Передати  Шубєнковій Олені Олександрівні   безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:380:0041) по  
вул. Глинки, 77  загальною площею 0,0803  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку,   
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господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Кіблик Лілії Вікторівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Межовому, 11 загальною площею 0,0612 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

23.1. Передати Кіблик Лілії Вікторівні  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:382:0042) по  
пров. Межовому, 11 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. 

24. Затвердити Терепищі Інні Миколаївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров.  Краснодонському, 26 загальною площею 0,0679  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

24.1. Передати Терепищі Інні Миколаївні   безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:423:0046) по  
пров. Краснодонському, 26  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. 

25. Затвердити Салатовій Тетяні Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Валентини Терешкової, 157 загальною площею 0,0651 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Салатовій Тетяні Іванівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:152:0052) по  
вул.  Валентини Терешкової, 157  загальною площею 0,0651  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 Івченку Віктору Михайловичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Красносільській, 15 загальною площею 0,0493  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

26.1. Передати  Івченку Віктору Михайловичу  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:330:0016) по  
вул. Красносільській, 15 загальною площею 0,0493  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. 

27. Затвердити Вороні Альоні Михайлівні, Бондаренку Олегу 
Петровичу та Пироженко Оксані Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки по 
вул. Карабінерній, 85 загальною площею 0,0971 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

27.1. Передати Вороні Альоні Михайлівні (27/50 ч. домоволодіння), 
Бондаренку Олегу Петровичу (1/5 ч. домоволодіння) та Пироженко Оксані 
Іванівні (13/50 ч. домоволодіння) безоплатно у спільну часткову  
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:310:0032) по 
вул. Карабінерній, 85 загальною площею 0,0971 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 Михайловій Валентині Миколаївні  проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Павлика Морозова, 8 загальною площею 0,0447  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

28.1. Передати Михайловій Валентині Миколаївні  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:222:0056) по  
вул.  Павлика Морозова, 8 загальною площею 0,0447  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 Ростомяну Григору Карушовичу   проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Ватутіна, 23 загальною площею 0,0593 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

29.1. Передати  Ростомяну Григору Карушовичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:406:0047) по  
пров. Ватутіна, 23 загальною площею 0,0593 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 Кушніру Леоніду Петровичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Микитенка, 4 загальною площею 0,0586 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

30.1. Передати Кушніру Леоніду Петровичу безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:416:0031) по  



 9   
  
вул. Микитенка, 4 загальною площею 0,0586 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 Гніденку Петру Петровичу та Гніденко Ользі 
Вікторівні    проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну  
сумісну власність земельної ділянки  по вул. Краснодонській, 19  загальною 
площею 0,0933  га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Гніденку Петру Петровичу та Гніденко Ользі Вікторівні      
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:49:423:0047) по вул. Краснодонській, 19 загальною 
площею 0,0933 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 Вільганюк Ірині Валентинівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Горохова, 1 загальною площею 0,0750  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

32.1. Передати Вільганюк Ірині Валентинівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:422:0027) по  
пров. Горохова, 1 загальною площею 0,0750 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 Манзику Леоніду Терентійовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Ручайній, 10-а загальною площею 0,0400 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

33.1. Передати Манзику Леоніду Терентійовичу   безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0085) по  
вул. Ручайній, 10-а 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. 

34. Затвердити Масюк Світлані Федорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Лелеківській, 12  загальною площею 0,0708 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

34.1. Передати Масюк Світлані Федорівні  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0106) по  
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вул. Лелеківській, 12 загальною площею 0,0708 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 Тимченку Олександру Павловичу, Павленко Ользі 
Павлівні, Янкул Наталії Вікторівні та Коноваловій Ользі Вікторівні   проект  
землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову власність 
земельної ділянки  по вул. 20 років міліції, 66 загальною площею 0,1557 га 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Тимченку Олександру Павловичу (95/250 ч. 
домоволодіння), Павленко Ользі Павлівні (2/5 ч. домоволодіння), Янкул 
Наталії Вікторівні (1/10 ч. домоволодіння) та Коноваловій Ользі Вікторівні  
(1/10 ч. домоволодіння) безоплатно у спільну часткову власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0158) по вул. 20 років 
міліції, 66  загальною площею 0,1557  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 Спринчану Івану Семеновичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Козакова, 2/23  загальною площею 0,0452 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

36.1. Передати Спринчану Івану Семеновичу безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:184:0056) по  
вул. Козакова, 2/23 загальною площею 0,0452 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 Бондаренко Анні Анатоліївні, Семенюк Ніні Іванівні та 
Циганок Тамарі Іванівні  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у  
спільну часткову власність земельної ділянки  по вул. Тимірязєва, 30   
загальною площею 0,0889 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Бондаренко Анні Анатоліївні (2/5 ч. домоволодіння), 
Семенюк Ніні Іванівні (9/25 ч. домоволодіння) та Циганок Тамарі Іванівні 
(6/25 ч. домоволодіння)  безоплатно у спільну часткову власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:29:202:0054) по вул. Тимірязєва, 30 
загальною площею 0,0889 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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38. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

39. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


