
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

     СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 липня 2015 року                                                      № 4249 
 
 

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 Бондаренко Тетяні Олексіївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Сиваській, 38 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати  Бондаренко Тетяні Олексіївні у власність земельну 
ділянку по вул. Сиваській, 38  (кадастровий номер 3510100000:14:131:0029) 
загальною площею 0,0374 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 Шибістій Людмилі Іванівні 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).  

2.1. Передати Шибістій Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 
по вул. Гранітній, 66 (кадастровий номер 3510100000:46:348:0118) загальною 
площею 0,0796 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 Чорноусу Олександру Петровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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тупику Береславському, 23 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Чорноусу Олександру Петровичу у власність  
земельну ділянку по тупику Береславському, 23 (кадастровий  
номер 3510100000:24:198:0012) 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. 

4. Затвердити Братславській Тамарі Павлівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Бережинській, 8 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Братславській Тамарі Павлівні у власність земельну 
ділянку по вул. Бережинській, 8 (кадастровий номер 3510100000:42:352:0041) 
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. 

5. Затвердити Іщенко Анжелі Степанівні та Кирилюк Тетяні 
Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Менделєєва, 74 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Іщенко Анжелі Степанівні (27/50 ч. домоволодіння) та 
Кирилюк Тетяні Михайлівні (23/50 ч. домоволодіння) у  спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Менделєєва, 74  (кадастровий  
номер 3510100000:19:149:0047) 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. 

6. Затвердити Статовському Олександру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Канізькій, 8  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Статовському Олександру Олександровичу у  
власність земельну ділянку по вул. Канізькій, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:11:071:0052) загальною площею 0,0344  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування   
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Жердію Валерію Михайловичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), для передачі 3/10 ч. домоволодіння у власність по  
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вул. Червонозорівській, 88 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Жердію Валерію Михайловичу (3/10 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Червонозорівській, 88 
(кадастровий номер 3510100000:14:130:0019) загальною площею 0,0783  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 Кулику Миколі Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Краснодонській, 31  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Кулику Миколі Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Краснодонській, 31  загальною площею 0,1541  га, з 
них: 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:49:423:0054) –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови та 0,0541 га (кадастровий  
номер 3510100000:49:423:0055) – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Бондаренку Петру Олексійовичу та Урсатію Юрію 
Олександровичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Чернишевського, 31 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Бондаренку Петру Олексійовичу (7/25 ч. домоволодіння) 
та Урсатію Юрію Олександровичу (18/25 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Чернишевського, 31  
(кадастровий номер 3510100000:45:359:0046) загальною площею 0,0533  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 Мельничук Вірі Кононівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), що передається у власність по вул. Вітебській, 15 для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Мельничук Вірі Кононівні у власність  
земельну ділянку по вул. Вітебській, 15 (кадастровий  
номер 3510100000:04:005:0037) загальною площею 0,0491  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. 

11. Затвердити Козубу Володимиру Євгенійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Тимірязєва, 115/124  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Козубу Володимиру Євгенійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Тимірязєва, 115/124 (кадастровий  
номер 3510100000:36:289:0068) загальною площею 0,0740  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 Кравцову Миколі Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Омській, 2-б  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Кравцову Миколі Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Омській, 2-б (кадастровий  
номер 3510100000:46:391:0217) загальною площею 0,0573   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 Піддубній Ірині Володимирівні та Собольській  Ганні 
Анатоліївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Кузнецова, 37 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Піддубній Ірині Володимирівні та Собольській Ганні 
Анатоліївні у власність земельну ділянку по вул. Кузнецова, 37  (кадастровий  
номер 3510100000:27:194:0048) загальною площею 0,0566  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 Борисенко Олені Романівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), що передається у власність по вул. Некрасова, 80/25 для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Борисенко Олені Романівні у власність  
земельну ділянку по вул. Некрасова, 80/25 (кадастровий  
номер 3510100000:14:136:0054) загальною площею 0,0704 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування   
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Матвєєву Олександру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Каспійському, 8    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

15.1. Передати Матвєєву Олександру Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Каспійському, 8 загальною площею 0,1973 га,  
з них: 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:04:004:0031) –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і   
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель  
житлової та громадської забудови та 0,0973 га (кадастровий  
номер 3510100000:04:004:0032) – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Козуб Тетяні Миколаївні, Нертик Вікторії Вікторівні, 
Голубовській Оксані Володимирівні, Шегєв Людмилі Михайлівні та Шегеву 
Юрію Миколайовичу та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Тимірязєва, 113 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Козуб Тетяні Миколаївні (2/15 ч. домоволодіння), 
Нертик Вікторії Вікторівні (2/15 ч. домоволодіння), Голубовській Оксані 
Володимирівні (3/5 ч. домоволодіння), Шегєв Людмилі Михайлівні та 
Шегеву Юрію Миколайовичу (2/15 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Тимірязєва, 113 (кадастровий  
номер 3510100000:36:289:0069) загальною площею 0,1176  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 Кізіль Юлії Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 99 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Кізіль Юлії Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Таврійській, 99 (кадастровий  
номер 3510100000:42:384:0034) загальною площею 0,0504  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 Олійник Ірині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), що передається у власність по пров. Червоному, 38/2  для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Олійник Ірині Василівні у власність земельну ділянку 
по пров. Червоному, 38/2 (кадастровий номер 3510100000:24:300:0040) 
загальною площею 0,0966 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 Желєзній Людмилі Миколаївні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 34 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати  Желєзній Людмилі Миколаївні  у власність  
земельну ділянку по вул. Ярославській, 34 (кадастровий  
номер 3510100000:11:085:0044) загальною площею 0,0359  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 Чеботарьовій Ганні Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Омській, 2  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Чеботарьовій Ганні Олександрівні у власність земельну 
ділянку по вул. Омській, 2  (кадастровий номер 3510100000:46:391:0218) 
загальною площею 0,0836 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 Ширшовій Любові Герасимівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ціолковського, 42 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Ширшовій Любові Герасимівні у власність  
земельну ділянку по вул. Ціолковського, 42 (кадастровий  
номер 3510100000:11:080:0072) загальною площею 0,0500  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 Нікітіну Михайлу Григоровичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Бережинській, 26 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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22.1. Передати  Нікітіну Михайлу Григоровичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Бережинській, 26 (кадастровий  
номер 3510100000:42:350:0053) загальною площею 0,0599  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Внести зміни до п. 24 рішення Кіровоградської міської ради                        
від 07 жовтня 2014 року № 3429 “Про надання дозволів  
на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”, а саме  
прізвище “Данічельку” замінити на прізвище “Данільченку”. 

23.1. Затвердити Данільченку Юрію Павловичу та Данільченко 
Валентині Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Галушкіна, 12  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

23.2. Передати Данільченку Юрію Павловичу (1/4 ч. домоволодіння)  
та Данільченко Валентині Григорівні (3/4 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Галушкіна, 12 (кадастровий  
номер 3510100000:24:206:0028) загальною площею 0,0482  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  Колосу Юрію Андрійовичу та Колос Павліні Андріївні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Антонова, 56  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Колосу Юрію Андрійовичу та Колос Павліні Андріївні   
у спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Антонова, 56   
(кадастровий номер 3510100000:13:074:0043) загальною площею 0,0861  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 Сотнику Борису Семеновичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), що передається у власність по вул. Тернопільській, 19/10  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати  Сотнику Борису Семеновичу у власність  
земельну ділянку по вул. Тернопільській, 19/10 (кадастровий  
номер 3510100000:21:145:0057) загальною площею 0,0505  га – землі одно- та  
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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26. Затвердити Шевчуку Володимиру Борисовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Херсонському, 73    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Шевчуку Володимиру Борисовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Херсонському, 73 (кадастровий  
номер 3510100000:45:394:0047) загальною площею 0,0176   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 Завадському Миколі Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Новоросійському, 3 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Завадському Миколі Олександровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Новоросійському, 3 (кадастровий  
номер 3510100000:46:375:0019) загальною площею 0,0611  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 Мохонько Анастасії Трохимівні, Мохонько Наталії 
Петрівні та Мохоньку Віктору Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Тернопільській, 47   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Мохонько Анастасії Трохимівні (1/3 ч. домоволодіння), 
Мохонько Наталії Петрівні (1/3 ч. домоволодіння) та Мохоньку Віктору 
Петровичу (1/3 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність  
земельну ділянку по вул. Тернопільській, 47 (кадастровий  
номер 3510100000:21:143:0081) 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. 

29. Затвердити Богуненко Раїсі Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Артема, 31  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

29.1. Передати Богуненко Раїсі Василівні у власність  
земельну ділянку по вул. Артема, 31 (кадастровий  
номер 3510100000:33:261:0028) загальною площею 0,0473  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 Борисенку Олексію Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дем’яна 
Бєдного, 66 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Борисенку Олексію Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Дем’яна Бєдного, 66 (кадастровий  
номер 3510100000:14:136:0063) загальною площею 0,0848  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 Нечепуренко Світлані Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Братиславській, 101   для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Нечепуренко Світлані Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Братиславській, 101 (кадастровий  
номер 3510100000:11:089:0029) 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. 

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

32.1. Передати Андріученко Тетяні Дмитрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Київській, 62 (кадастровий  
номер 3510100000:17:108:0066) загальною площею 0,0382   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 Залозі Анжелі Станіславівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 49 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Залозі Анжелі Станіславівні у власність  
земельну ділянку по вул. Криворізькій, 49 (кадастровий  
номер 3510100000:48:412:0021) загальною площею 0,0801  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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34. Затвердити Деревянченко Валентині Павлівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Салтикова-
Щедріна, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Деревянченко Валентині Павлівні у власність  
земельну ділянку по пров. Салтикова-Щедріна, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:18:113:0076) загальною площею 0,0419  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 Лаврусенку Олександру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Артема, 48 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Лаврусенку Олександру Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Артема, 48  загальною площею 0,0247 га,  
з них: 0,0233 га (кадастровий номер 3510100000:33:261:0026) та 0,0014 га 
(кадастровий номер 3510100000:33:261:0027) – 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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

37. 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 


