
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 липня 2015 року                                                      № 4250 
 

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 Голубєву Олександру Павловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), для передачі 1/3 ч. домоволодіння у спільну часткову власність 
по вул. Карабінерній, 29 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Голубєву Олександру Павловичу (1/3 ч. домоволодіння) 
у спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Карабінерній, 29 
(кадастровий номер 3510100000:36:271:0038) загальною площею 0,0696  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 Музиченку Роману Євгенійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Лазо, 61 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Музиченку Роману Євгенійовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Лазо, 61 (кадастровий номер 3510100000:13:074:0038) 
загальною площею 0,0867 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 Кириллову Віктору Аркадійовичу та Кириллову Сергію 
Вікторовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж  
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається  
у спільну часткову власність по вул. Новгородській, 30  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Кириллову Віктору Аркадійовичу (3/4 ч. домоволодіння) 
та Кириллову Сергію Вікторовичу (1/4 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Новгородській, 30 (кадастровий  
номер 3510100000:24:323:0029) загальною площею 0,1286 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 Турчині Надії Ярославівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Дунайській, 16 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати  Турчині Надії Ярославівні  у власність земельну ділянку 
по вул. Дунайській, 16  (кадастровий номер 3510100000:48:425:0020) 
загальною площею 0,0578 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 Федоровій Людмилі Романівні та Д’яченку Сергію 
Георгійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Кіровоградській, 47 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Федоровій Людмилі Романівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Д’яченку Сергію  Георгійовичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Кіровоградській, 47 (кадастровий  
номер 3510100000:48:421:0046) загальною площею 0,0710  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 Царьову Володимиру Даниловичу та Царьову Анатолію 
Володимировичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Лазо, 62/1  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Царьову Володимиру Даниловичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Царьову Анатолію Володимировичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Лазо, 62/1 (кадастровий  
номер 3510100000:13:074:0045) загальною площею 0,0580  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. 

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

7.1. Передати Артеменко Наталії Іванівні у власність  
земельну ділянку по вул. Інгульській, 23 загальною площею 0,1297 га,  
з них: 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:17:108:0067) –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови та 0,0297 га (кадастровий  
номер 3510100000:17:108:0068) – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Сватку Дмитру Йосиповичу та Зембарчук Єлизаветі 
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Херсонській, 17 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Сватку Дмитру Йосиповичу  (1/2 ч. домоволодіння) та  
Зембарчук Єлизаветі Олександрівні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Херсонській, 17 (кадастровий  
номер 3510100000:45:347:0065) загальною площею 0,0579  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 Гончаренку Ігорю Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Салганному, 14   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати  Гончаренку Ігорю Анатолійовичу  у власність  
земельну ділянку по пров. Салганному, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:24:314:0034) загальною площею 0,0795 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 Пиріжок Тетяні Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
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місцевості), що передається у власність по пров. Ізмаїльському, 8 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Пиріжок Тетяні Вікторівні у власність земельну ділянку 
по пров. Ізмаїльському, 8 (кадастровий номер 3510100000:42:364:0034) 
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. 

11. Затвердити Бондаренко Ользі Михайлівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Котовського, 12 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати  Бондаренко Ользі Михайлівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Котовського, 12 (кадастровий номер 3510100000:27:208:0071) 
загальною площею 0,0328 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. Внести зміни до п. 27 рішення Кіровоградської міської ради                        
від 14 листопада 2014 року № 3656 “Про надання дозволів  
на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”, а саме  
слова “Гуржиній” замінити на слова “Гуржині”. 

12.1 Затвердити Гуржині Валентині Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Котовського, 12  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

12.2. Передати  Гуржині Валентині Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по вул. Котовського, 12 (кадастровий номер 3510100000:27:208:0072) 
загальною площею 0,0535 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 Переверзєву Ігорю Анатолійовичу та Переверзєвій 
Олені Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Воронезькій, 78 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Переверзєву Ігорю Анатолійовичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Переверзєвій Олені Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння)   у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Воронезькій, 78    
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(кадастровий номер 3510100000:42:384:0035) загальною площею 0,0496 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 Стоянову Валерію Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Очаківській, 31   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Стоянову Валерію Михайловичу у власність  
земельну ділянку по вул.  Очаківській, 31   загальною площею 0,1402  га, з 
них: 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:48:425:0018) –  
землі одно- та двоповерхової 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 0,0402 га (кадастровий  
номер 3510100000:48:425:0019) – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Кузнецовій Катерині Валеріївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Завадівській, 26 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Кузнецовій Катерині Валеріївні у власність  
земельну ділянку по вул.  Завадівській, 26   загальною площею 0,1671   га, з 
них: 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:49:427:0059) –  
землі одно- та двоповерхової 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 0,0671 га (кадастровий  
номер 3510100000:49:427:0060) – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Шишацькому Вадиму Олександровичу та Дзюбенко 
Вірі Дмитрівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Великій Пермській, 37/13 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати  Шишацькому Вадиму Олександровичу (2/25 ч. 
домоволодіння) та Дзюбенко Вірі Дмитрівні (23/25ч. домоволодіння) у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Великій  
Пермській, 37/13  (кадастровий номер 3510100000:39:307:0047) загальною 
площею 0,0436  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

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

17.1. Передати Трубчаніновій Валентині Павлівні у власність  
земельну ділянку по вул. Водоп’янова, 2-а (кадастровий  
номер 3510100000:42:354:0020) загальною площею 0,0666  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 Кравцовій Олександрі Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 26-а   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Кравцовій Олександрі Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Таврійській, 26-а (кадастровий  
номер 3510100000:42:349:0060) загальною площею 0,0968  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 Кожановій Людмилі Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Будьонного, 14  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Кожановій Людмилі Олександрівні у  
власність земельну ділянку по вул. Будьонного, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:48:428:0065) 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. 

20. Затвердити Цигульському Миколі Федосійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Жовтневої 
революції, 15/18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Цигульському Миколі Федосійовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Жовтневої революції, 15/18 (кадастровий  
номер 3510100000:16:150:0052) загальною площею 0,0510  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. 

21. Затвердити Шестаченко Людмилі Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  
ділянок в натурі (на місцевості), що передаються у власність по  
вул. Преображенській, 75 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Шестаченко Людмилі Володимирівні у власність 
земельні ділянки по вул. Преображенській, 75  загальною площею 0,0475  га, 
з них: 0,0407 га (кадастровий номер 3510100000:38:308:0029) та  
площею 0,0068 га (кадастровий номер 3510100000:38:308:0028) – землі одно- 
та двоповерхової 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 Слободяну Юрію Анатолійовичу, Слободян Ірині 
Анатоліївні та Сікорській Любові Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
пров. Масляниківському, 9 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Слободяну Юрію Анатолійовичу (21/50 ч. 
домоволодіння), Слободян Ірині Анатоліївні (39/100 ч. домоволодіння) та 
Сікорській Любові Іванівні (19/100 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по пров. Масляниківському, 9 (кадастровий  
номер 3510100000:46:408:0034) загальною площею 0,1167  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 Подвиженку Олександру Петровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана 
Хмельницького, 146  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Подвиженку Олександру Петровичу у власність 
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 146 (кадастровий  
номер 3510100000:05:033:0019) загальною площею 0,0700  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 Вдовиченко Олені Михайлівні та Ремінному Олексію 
Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Новгородській, 20 для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).   

24.1. Передати Вдовиченко Олені Михайлівні (2/3 ч. домоволодіння) та 
Ремінному Олексію Миколайовичу (1/3 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність земельну ділянку по вул. Новгородській, 20  (кадастровий 
номер 3510100000:24:323:0008) загальною площею 0,1127  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 Ерет Олені Олександрівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Салтикова-Щедріна, 29   для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Ерет Олені Олександрівні  у власність земельну  
ділянку по пров. Салтикова-Щедріна, 29 (кадастровий  
номер 3510100000:18:113:0046) загальною площею 0,0335   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 Кузнецову Олександру Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Межовому, 37/44   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Кузнецову Олександру Михайловичу у власність 
земельну ділянку по пров. Межовому, 37/44 (кадастровий  
номер 3510100000:46:382:0038) загальною площею 0,0397  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 Красножону Дмитру Олексійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Народній, 35 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Красножону Дмитру Олексійовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Народній, 35 (кадастровий  
номер 3510100000:05:050:0020) загальною площею 0,0602  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Бахтєєву Олександру Сергійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  
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натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Олександра  
Матросова, 36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Бахтєєву Олександру Сергійовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Олександра Матросова, 36 (кадастровий  
номер 3510100000:24:218:0046) 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. 

29. Затвердити Любченко Анні Олександрівні та Любченку 
Володимиру Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Світлій, 3 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

29.1. Передати Любченко Анні Олександрівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Любченку Володимиру Михайловичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Світлій, 3 (кадастровий  
номер 3510100000:24:190:0047) загальною площею 0,0603  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 Могильовій Ларисі Леонідівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Володимирській, 46-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Могильовій Ларисі Леонідівні у власність  
земельну ділянку по вул. Володимирській, 46-а (кадастровий  
номер 3510100000:11:098:0046) 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. 

31. Затвердити Головку Анатолію Макаровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 46 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Головку Анатолію Макаровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Саксаганського, 46 (кадастровий  
номер 3510100000:27:208:0073) загальною площею 0,0416  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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32. Затвердити Єриненку Юрію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Новозаводській, 17 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Єриненку Юрію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Новозаводській, 17 (кадастровий  
номер 3510100000:50:417:0062) загальною площею 0,0842 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 Чумаченко Наталії Григорівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Лелеківській, 2 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Чумаченко Наталії Григорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Лелеківській, 2 (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0129) 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. 

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

35. 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 


