
ПРОЕКТ № 583  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 10 листопада 2016 року                                             № 638 
 
 
Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам  
 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 4 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, 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 Лісовській Антоніні Валентинівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Калузькій, 28  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Лісовській Антоніні Валентинівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:336:0033) по  
вул. Калузькій, 28 загальною площею 0,0426 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0426 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Виноградській Марфі Семенівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Чайковського, 106  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Виноградській Марфі Семенівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:297:0013) по  
пров. Чайковського, 106 загальною площею 0,0488 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0488  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

3. Затвердити Белінському Миколі Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Олени  
Журливої, 28 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Белінському Миколі Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:090:0067) по  
вул. Олени Журливої, 28 загальною площею 0,0328 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0328 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Кирсаненко Валентині Петрівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Тульській, 21 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Кирсаненко Валентині Петрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:352:0047) по  
вул. Тульській, 21 загальною площею 0,0616 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0616  га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Івановій Людмилі Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Бобринецький шлях, 26-в  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Івановій Людмилі Вікторівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:351:0094) по  
вул. Бобринецький шлях, 26-в загальною площею 0,0360  га (у тому числі по  
угіддях: 0,0360  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

6. Затвердити Семич Галині Антонівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Запорозькій, 45 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Семич Галині Антонівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:179:0033) по  
вул. Запорозькій, 45 загальною площею 0,0527 га (у тому числі по  
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угіддях: 0,0527 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

7. Затвердити Орел Ларисі Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Канатній, 19  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Орел Ларисі Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:349:0064) по  
вул. Канатній, 19 загальною площею 0,0548 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0548 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

8. Затвердити Тугай Катерині Георгіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Київській, 80/44 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Тугай Катерині Георгіївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:108:0070) по  
вул. Київській, 80/44 загальною площею 0,0514 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0514 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

9. Затвердити Рябій Валентині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Короленка, 103-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Рябій Валентині Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:071:0057) по  
вул. Короленка, 103-а загальною площею 0,0349 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0349  га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Бабенку Володимиру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Мініна, 5  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  



 
 

4   

10.1. Передати Бабенку Володимиру Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:266:0045) по  
пров. Мініна, 5 загальною площею 0,0426 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0426 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Новиченку Анатолію Антоновичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Холодноярській, 130 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Новиченку Анатолію Антоновичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:012:0036) по  
вул. Холодноярській, 130 загальною площею 0,0732 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0732 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

12. Затвердити Бутенко Ганні Андріївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Вишняківському, 7 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Бутенко Ганні Андріївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:385:0035) по  
пров. Вишняківському, 7 загальною площею 0,0513  га (у тому числі по  
угіддях: 0,0513   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

13. Затвердити Янковській Тамарі Леонідівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Олені Журливої, 30  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Янковській Тамарі Леонідівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:090:0068) по  
вул. Олени Журливої, 30 загальною площею 0,0364 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0364 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Акименко Анастасії Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Середній П’ятихатській, 14  
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Акименко Анастасії Петрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:422:0030) по  
вул. Середній П’ятихатській, 14 загальною площею 0,0522  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0522  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

15. Затвердити Арсірій Галині Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Липи, 41/52  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Арсірій Галині Петрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:077:0037) по  
вул. Юрія Липи, 41/52 загальною площею 0,0506 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0506 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

16. Затвердити Самойловій Валентині Григорівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Сумській, 31-в   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Самойловій Валентині Григорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:366:0052) по  
вул. Сумській, 31-в  загальною площею 0,0495 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0495 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

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

17.1. Передати Мельник Тетяні Володимирівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:305:0142) по  
пров. Грецькому, 17 загальною площею 0,0286  га (у тому числі по  
угіддях: 0,0286 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 
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18. Затвердити Щурову Юрію Анатолійовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Олександра Олеся, 37-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Щурову Юрію Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:122:0112) по  
вул. Олександра Олеся, 37-а  загальною площею 0,0642  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0642 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Гончар Раїсі Тимофіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Вознесенській, 98 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Гончар Раїсі Тимофіївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:381:0039) по  
вул. Вознесенській, 98 загальною площею 0,0731 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0731 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

20. Затвердити Вовкожі Юрію Вікторовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по проїзду Євгена Березняка, 19  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Вовкожі Юрію Вікторовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0076) по  
проїзду Євгена Березняка, 19 загальною площею 0,1000  га (у тому числі по 
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

21. Затвердити Білотрубцеву Сергію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Садовій, 83 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 
селянського господарства.  

21.1. Передати Білотрубцеву Сергію Олександровичу у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Садовій, 83, що складає 2/5  
частини від загальної площі 0,1437 га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510100000:46:373:0071) (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі 
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одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови та 
площею 0,0437 га (кадастровий номер 3510100000:46:373:0072) (у тому числі 
по угіддях: 0,0437 га – рілля), для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

22. Затвердити Сабат Тетяні Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Чайковського, 59 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Сабат Тетяні Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:246:0067) по  
пров. Чайковського, 59 загальною площею 0,0451 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0451 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

23. Затвердити Сведро Олені Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Чайковського, 55  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Сведро Олені Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:246:0066) по  
пров. Чайковського, 55 загальною площею 0,0400 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0400 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Компанійцю Олегу Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  вул. Мічуріна, 20-б   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Компанійцю Олегу Вікторовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:098:0053) по  
вул. Мічуріна, 20-б загальною площею 0,0302 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0302 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

25. Затвердити Скрипці Наталії Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Пилипа Орлика, 65 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Скрипці Наталії Анатоліївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:074:0048) по  
пров. Пилипа Орлика, 65 загальною площею 0,0504 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0504 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

26. Затвердити Музиченко Наталії Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Водогінній, 20 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Музиченко Наталії Олександрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:081:0040) по  
вул. Водогінній, 20 загальною площею 0,0587 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0587 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

27. Затвердити Беліченку Володимиру Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана 
Хмельницького, 98 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Беліченку Володимиру Івановичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:033:0021) по  
вул. Богдана Хмельницького, 98 загальною площею 0,0809 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0809 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

28. Затвердити Сотник Ользі Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Симона Петлюри, 26 
(Котовського) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Сотник Ользі Григорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:208:0079) по  
вул. Симона Петлюри, 26 (Котовського) загальною площею 0,0818  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0818 га – малоповерхова забудова), для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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29. Затвердити Руденко Вікторії Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Зарічній, 36 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

29.1. Передати Руденко Вікторії Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:053:0142) по  
вул. Зарічній, 36 загальною площею 0,0599 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0599 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

30. Затвердити Абаносімовій Ользі Павлівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Середній В’ їзд, 1/39  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Абаносімовій Ользі Павлівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:361:0070) по  
пров. Середній В’ їзд, 1/39 загальною площею 0,0459 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0459 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

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

31.1. Передати Коржовій Тетяні Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:005:0043) по  
вул. Мелітопольській, 59 загальною площею 0,0387 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0387 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Вороному Миколі Івановичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Гуляницького, 6 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Вороному Миколі Івановичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0412) по  
вул. Гуляницького, 6 загальною площею 0,0600 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 



 
 

10   

споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

33. Затвердити Скоморохову Сергію Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
пров. Мінському, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Скоморохову Сергію Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:030:0066) по  
пров. Мінському, 11 загальною площею 0,0557 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0557 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Герасименко Лідії Михайлівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Аксьонкіної, 13-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Герасименко Лідії Михайлівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:348:0130) по  
вул. Аксьонкіної, 13-а загальною площею 0,0600 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

35. Затвердити Татарінцевій Ларисі Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Фортечній, 30  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Татарінцевій Ларисі Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:315:0095) по  
вул. Фортечній, 30 загальною площею 0,0641 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0641 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Ободіній Ользі Федорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 101 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

36.1. Передати Ободіній Ользі Федорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:100:0031) по  
вул. Пляжній, 101 загальною площею 0,0220 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0220 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

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

38. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В.  

 
 
 

Міський голова                                А.Райкович 
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