
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 04 червня 2015 року                                            № 4158 
 

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 Сіговій Ірині Євгеніївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Тимірязєва, 133 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Сіговій Ірині Євгеніївні у власність земельну ділянку, 
що складає 1/2 частину домоволодіння по вул. Тимірязєва, 133 (кадастровий  
номер 3510100000:38:291:0042) загальною площею 0,1015  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 Денисюку Олександру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Фісановича, 47 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Денисюку Олександру Анатолійовичу у  
власність земельну ділянку по вул. Фісановича, 47 (кадастровий  
номер 3510100000:43:345:0020) загальною площею 0,0806  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 Кузьміну Юрію Володимировичу технічну 

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

3.1. Передати Кузьміну Юрію Володимировичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Зеленогірській, 42 (кадастровий  
номер 3510100000:05:037:0052) 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. 

4. Затвердити Сисі Олексію Миколайовичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 31 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Сисі Олексію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Мінському, 31 (кадастровий  
номер 3510100000:02:030:0059) загальною площею 0,0549 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 Потєєвій Ларисі Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Габдрахманова, 58 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати  Потєєвій Ларисі Олексіївні у власність земельну ділянку 
по вул. Габдрахманова, 58 (кадастровий номер 3510100000:34:224:0062) 
загальною площею 0,0606 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 Юрченку Івану Афанасійовичу та Юрченко Валентині 
Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Мінській, 161  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Юрченку Івану Афанасійовичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Юрченко Валентині Михайлівні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність земельну ділянку по вул. Мінській, 161 (кадастровий 
номер 3510100000:02:009:0182) 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. 

7. Затвердити Кас’яненку Дмитру Володимировичу та Музиці 
Володимиру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Володимирській, 103/28 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Кас’яненку Дмитру Володимировичу (29/50 ч. 
домоволодіння) та Музиці Володимиру Миколайовичу (21/50 ч. 
домоволодіння)  у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул.  Володимирській, 103/28  (кадастровий номер 3510100000:11:123:0033) 
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. 

8. Затвердити Літвіновій Ірині Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Гранітній, 66 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Літвіновій Ірині Вікторівні  у власність земельну ділянку 
по вул. Гранітній, 66 (кадастровий номер 3510100000:46:348:0117) загальною 
площею 0,0197 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 Астапенку Віктору Григоровичу та Астапенко Надії 
Яківні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Лазо, 63  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Астапенку Віктору Григоровичу (49/100 ч. 
домоволодіння) та Астапенко Надії Яківні (51/100 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Лазо, 63 (кадастровий  
номер 3510100000:13:074:0044) 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. 

 10. Затвердити Ярмолюку Сергію Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Витязівському, 18-а для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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10.1. Передати Ярмолюку Сергію Володимировичу у власність 

земельну ділянку по пров. Витязівському, 18-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:408:0033) загальною площею 0,0405  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 Шабалі Валерію Григоровичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кавказькій, 24 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Шабалі Валерію Григоровичу у власність земельну 
ділянку по вул. Кавказькій, 24  (кадастровий номер 3510100000:46:385:0030) 
загальною площею 0,0728 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 Машнягуці Володимиру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Преображенській, 66 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Машнягуці Володимиру Миколайовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Преображенській, 66 (кадастровий  
номер 3510100000:38:317:0043) загальною площею 0,0477  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 Жданову Леоніду Михайловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 36  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Жданову Леоніду Михайловичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Мінській, 36 (кадастровий номер 3510100000:02:040:0038) 
загальною площею 0,0596  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 Жесану Руслану Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Садовій, 54  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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14.1. Передати  Жесану Руслану Володимировичу у власність земельну 

ділянку по вул. Садовій, 54 (кадастровий номер 3510100000:39:338:0171) 
загальною площею 0,0758 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 Федаку Андрію Зеноновичу та Бодюлу Юрію 
Валентиновичу   технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Красіна, 5 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати  Федаку Андрію Зеноновичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Бодюлу Юрію Валентиновичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність земельну ділянку по вул. Красіна, 5 (кадастровий  
номер 3510100000:45:377:0016) загальною площею 0,1130  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 Момот Аллі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ризькій, 2/8  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Момот Аллі Миколаївні  у власність земельну ділянку 
по вул. Ризькій, 2/8  (кадастровий номер 3510100000:04:035:0038) 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. 

17. Затвердити Неділько Ірині Миколаївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Районний Бульвар, 52  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Неділько Ірині Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Районний Бульвар, 52 (кадастровий  
номер 3510100000:27:184:0061) загальною площею 0,0572  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 Медяник Ірині Антонівні та Медяник Оксані 
Станіславівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну  
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часткову власність по вул. Канізькій, 58 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Медяник Ірині Антонівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Медяник Оксані Станіславівні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність земельну ділянку по вул. Канізькій, 58 (кадастровий 
номер 3510100000:11:082:0052) загальною площею 0,0690  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 Тиндюку Олександру Федоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Леніна, 130-а  для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Тиндюку Олександру Федоровичу у власність земельну 
ділянку по вул. Леніна, 130-а   (кадастровий номер 3510100000:38:292:0030) 
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. 

20. Затвердити Мисько Наталії Вікторівні та Лимару Максиму 
Геннадійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по пров. Залізничному, 17 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

20.1. Передати Мисько Наталії Вікторівні (45/100 ч. домоволодіння) та 
Лимару Максиму Геннадійовичу (55/100 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по пров. Залізничному, 17 (кадастровий  
номер 3510100000:11:097:0040) загальною площею 0,0480  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 Костенку Олександру Борисовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 78  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Костенку Олександру Борисовичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Саратовській, 78 (кадастровий  
номер 3510100000:42:384:0032) загальною площею 0,0435  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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22. Затвердити  Грищенко Наталі Федорівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ванди Василевської, 29  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Грищенко Наталі Федорівні у власність  
земельну ділянку по вул.  Ванди Василевської, 29 (кадастровий  
номер 3510100000:48:433:0019) 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. 

23. Затвердити Герасименко Олені Михайлівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Полтавському, 7 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Герасименко Олені Михайлівні  у власність  
земельну ділянку по пров. Полтавському, 7 (кадастровий  
номер 3510100000:25:153:0030) загальною площею 0,0909 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 Косенку Олександру Івановичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Новослобідській, 33-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати  Косенку Олександру Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Новослобідській, 33-а (кадастровий  
номер 3510100000:11:073:0049) 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. 

25. Затвердити Зборовській Любові Валентинівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана 
Хмельницького, 64  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати  Зборовській Любові Валентинівні у власність  
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 64 (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0119) 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. 
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26. Затвердити Ігнатьєвій Галині Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Ринковому, 29  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Ігнатьєвій Галині Яківні  у власність земельну ділянку 
по пров. Ринковому, 29 (кадастровий номер 3510100000:46:386:0033) 
загальною площею 0,0337 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 Лиходеєвій Вірі Василівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пирогова, 15  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Лиходеєвій Вірі Василівні у власність земельну ділянку 
по вул. Пирогова, 15 (кадастровий номер 3510100000:14:125:0035) 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. 

28. Затвердити Удовенко Ірині Дмитрівні та Юнкову Євгену 
Сергійовичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Леніна, 100  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Удовенко Ірині Дмитрівні (19/25 ч. домоволодіння) та 
Юнкову Євгену Сергійовичу (6/25 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність земельну ділянку по вул. Леніна, 100 (кадастровий  
номер 3510100000:38:291:0041) 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. 

29. Затвердити  Костенко Людмилі Павлівні та Махотіну Вячеславу 
Євгенійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Леніна, 99 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Костенко Людмилі Павлівні (27/50 ч. домоволодіння) та 
Махотіну Вячеславу Євгенійовичу (23/50 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Леніна, 99 (кадастровий  
номер 3510100000:31:279:0038) загальною площею 0,0581  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. 

30. Затвердити Кривенець Валентині Василівні, Єрган Людмилі 
Анатоліївні, Асадченку Олександру Івановичу та Єрмолаєвій Поліні 
Сергіївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Куроп’ятникова, 45 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

30.1. Передати Кривенець Валентині Василівні (9/50 ч. 
домоволодіння), Єрган Людмилі Анатоліївні (19/50 ч. домоволодіння), 
Асадченку Олександру Івановичу (9/50 ч. домоволодіння) та Єрмолаєвій 
Поліні Сергіївні (13/50 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність 
земельну ділянку по вул. Куроп’ятникова, 45 (кадастровий  
номер 3510100000:39:338:0169) загальною площею 0,1949  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 Ватульовій Явдокії Григорівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), що передається у власність по пров. Відбійному, 38 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Ватульовій Явдокії Григорівні у власність  
земельну ділянку по пров. Відбійному, 38 (кадастровий  
номер 3510100000:18:107:0074) загальною площею 0,0475  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 Половому Олександру Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 107/2  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Половому Олександру Григоровичу у  
власність земельну ділянку по вул. Яновського, 107/2 (кадастровий  
номер 3510100000:46:355:0057) загальною площею 0,0383 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 Ляшенко Ользі Іванівні та Ляшенку Олександру 
Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну  
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власність по вул. Гайдара, 57  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Ляшенко Ользі Іванівні та Ляшенку Олександру 
Петровичу  у спільну сумісну власність земельну ділянку по вул. Гайдара, 57 
(кадастровий номер 3510100000:14:136:0057) 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. 

34. Затвердити Кузьміній Валентині Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана 
Хмельницького, 113 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Кузьміній Валентині Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 113 (кадастровий  
номер 3510100000:05:037:0051) 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. 

35. Затвердити Русіній Тамарі Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Андріївській, 23 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати  Русіній Тамарі Василівні у власність земельну ділянку 
по вул. Андріївській, 23 (кадастровий номер 3510100000:33:264:0038) 
загальною площею 0,0231 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 Бурку Сергію Валерійовичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 81 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Бурку Сергію Валерійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Саратовській, 81 (кадастровий  
номер 3510100000:42:384:0033) 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. 

37. Затвердити Бородай Людмилі Степанівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
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місцевості), що передається у власність по вул. Маяковського, 73  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Бородай Людмилі Степанівні у власність  
земельну ділянку по вул. Маяковського, 73 (кадастровий  
номер 3510100000:14:136:0065) загальною площею 0,0915  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 Карпову Валерію Івановичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Приміській, 19-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати  Карпову Валерію Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Приміській, 19-а (кадастровий  
номер 3510100000:48:405:0020) загальною площею 0,0539  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 Боргуленку Юрію Олександровичу, Мачак Олені 
Василівні та Мачаку Олександру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по пров. Салтикова- 
Щедріна, 28 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Боргуленку Юрію Олександровичу (26/50 ч. 
домоволодіння), Мачак Олені Василівні (12/50 ч. домоволодіння) та Мачаку 
Олександру Івановичу (12/50 ч. домоволодіння) у спільну часткову  
власність земельну ділянку по пров. Салтикова-Щедріна, 28 (кадастровий 
номер 3510100000:18:113:0035) загальною площею 0,0405  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. Припинити договір оренди від 31.07.2012 № 351010004000955 
земельної ділянки по вул. Артема, 33 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 
зв’язку з продажем нерухомого майна.  

40.1 Затвердити Куліковій Наїні Анатоліївні, Кулікову Анатолію 
Дмитровичу, Білоус Галині Іванівні та Удоденку Сергію Олександровичу  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Артема, 33 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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40.2. Передати Куліковій Наїні Анатоліївні (11/50 ч. домоволодіння), 

Кулікову Анатолію Дмитровичу (11/50 ч. домоволодіння), Білоус Галині 
Іванівні (2/5 ч. домоволодіння) та Удоденку Сергію Олександровичу (4/25 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Артема, 33 (кадастровий номер 3510100000:33:261:0019) загальною 
площею 0,1071 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 Дубовченку Олександру Володимировичу та Лизогуб 
Людмилі Олегівні технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  
вул. Преображенській, 73, що передається у спільну часткову власність для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Дубовченку Олександру Володимировичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Лизогуб Людмилі Олегівні (1/2 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Преображенській, 73 
(кадастровий номер 3510100000:38:308:0027) загальною площею 0,0956  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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

43. 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 Литвина Г.М. 

 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


