
 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 20 листопада 2013 року                                                   № 2551 
 

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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва Вербовому Федору Володимировичу по   вул. Аксьонкіної, 65. 

1.1. Передати Вербовому Федору Володимировичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Аксьонкіної, 65   загальною площею  0,1060 га,  з 
них: площею 0,1000 га – для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   
(КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по угіддях: 0,1000  га (кадастровий  
номер 3510100000:46:362:0066) – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської забудови, та  
площею 0,0060 га (кадастровий номер 3510100000:46:362:0067) – для  
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05),   у   тому   числі по угіддях: 0,0060 га – 
сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Ходідаду Євгенію Акбаровичу та Ходідад Камелі Мохаммадівні по   
вул. Аксьонкіної, 65. 

2.1. Передати Ходідаду Євгенію Акбаровичу (1/2 ч. домоволодіння)  
та Ходідад Камелі Мохаммадівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 



ділянку по   вул. Аксьонкіної,  65  загальною площею 0,0623 га  (кадастровий 
номер 3510100000:46:362:0068) (у тому числі по угіддях: 0,0623 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. 

3. Визнати пункт 41 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 28 березня 2012  року № 1437 таким, що втратив чинність, у зв'язку з 
розподілом земельної ділянки між співвласниками (Вербовий Ф.В.,                 
Ходідад Є.А. та Ходідад К.М.) 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Переверзєвій Світлані Іванівні та Переверзєвій Наталії Миколаївні  по   
вул. Кримській, 105.   

4.1. Передати Переверзєвій Світлані Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Переверзєвій Наталії Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Кримській, 105  загальною площею  0,0798  га (кадастровий 
номер 3510100000:42:370:0044) (у тому числі по угіддях: 0,0798  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у власність для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та  
ведення    садівництва Мартинюку Андрію Ярославовичу по  
вул. Краснопресненській, 24.    

5.1.  Передати Мартинюку Андрію Ярославовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Краснопресненській, 24   загальною площею  0,1570  га,  з 
них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:050:0013) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0570  га  
(кадастровий номер 3510100000:05:050:0014) –  для  ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05),  у тому   числі по угіддях: 0,0570  га – сади, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Овсяннікову Євгенію 
Сергійовичу по вул. Осипенко, 56/81.                                 

 6.1. Передати Овсяннікову Євгенію Сергійовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Осипенко, 56/81 загальною площею  0,0642  га (кадастровий  
 
 
номер 3510100000:11:066:0050) (у тому числі по угіддях:    0,0642 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Матвєєвій 
Валентині Федорівні, Балєвій Єфросинії Семенівні та Балєвій Тетяні 
Вікторівні по вул. Сакко і Ванцетті, 25/5.  

7.1. Передати Матвєєвій Валентині Федорівні (21/50 ч. 
домоволодіння), Балєвій Єфросинії Семенівні (29/400 ч. домоволодіння) та 
Балєвій Тетяні Вікторівні (203/400 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по вул. Сакко і Ванцетті, 25/5 загальною площею  0,0926 га 
(кадастровий номер 3510100000:14:137:0023) (у тому числі по  
угіддях: 0,0926  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гончаренку 
Анатолію Олександровичу, Кравченко Любові Василівні та Золотухіній Надії 
Миколаївні по  вул. Гранітній, 33. 

8.1. Передати Гончаренку Анатолію Олександровичу (1/2 ч. 
домоволодіння), Кравченко Любові Василівні (1/4 ч. домоволодіння) та 
Золотухіній Надії Миколаївні (1/4 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Гранітній, 33    загальною площею  0,1352  га (кадастровий 
номер 3510100000:46:348:0097) (у тому числі по угіддях: 0,1352  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 



Козаку Володимиру Павловичу  та Тихоненку Леоніду Федоровичу по   
вул. Омській, 9/2.  

9.1. Передати Козаку Володимиру Павловичу (49/100 ч. 
домоволодіння) та Тихоненку Леоніду Федоровичу (51/100 ч. домоволодіння)  
у власність земельну ділянку по  вул. Омській, 9/2 загальною  
 
 
площею   0,1180 га (кадастровий номер 3510100000:46:391:0213) (у тому 
числі по угіддях: 0,1180 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність  для  будівництва  та  обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Зимі Ірині 
Станіславівні по  вул. Панфіловців, 33. 

10.1.  Передати Зимі Ірині Станіславівні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Панфіловців, 33 загальною площею 0,0480 га (кадастровий  
номер 3510100000:34:226:0029) (у тому числі по угіддях: 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. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ткаченку 
Анатолію Васильовичу та  Лунгу Любові Іванівні по  вул. Чехова, 21/29. 

11.1 Передати Ткаченку Анатолію Васильовичу (9/25 ч. 
домоволодіння) та Лунгу Любові Іванівні (16/25 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  вул. Чехова, 21/29 загальною  
площею 0,1036 га (кадастровий номер 3510100000:14:094:0118) (у тому числі 
по угіддях: 0,1036  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Забеділіну Валентину Іллічу та Молдавчук Ользі Анатоліївні по  
вул. Чернишевського, 105. 

12.1. Передати Забеділіну Валентину Іллічу (1/2 ч. домоволодіння), 
Молдавчук Ользі Анатоліївні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 



ділянку по  вул. Чернишевського, 105  загальною площею  0,1285  га 
(кадастровий номер 3510100000:45:381:0029) (у тому числі по  
угіддях:  0,1285 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 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства Царенко Ларисі Дмитрівні по   
вул. Кіровоградській, 71, 71-а. 

13.1. Передати Царенко Ларисі Дмитрівні  у власність земельні ділянки 
по  вул. Кіровоградській, 71, 71-а    загальною площею  0,1117  га,  з них: 
площею 0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастрові                      
номери 3510100000:48:432:0029 та 3510100000:48:432:0030) (КВЦПЗ 02.01),                   
у тому  числі  по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови,  за   рахунок   земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею  0,0117  га  –  для  ведення  особистого  селянського  господарства  
(кадастровий номер 3510100000:48:432:0031) (КВЦПЗ 01.03),  у тому   числі 
по угіддях: 0,0117  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Непокульчицькому 
Станіславу Павловичу по   вул. Цілинній, 9.  

14.1. Передати Непокульчицькому Станіславу Павловичу   у власність 
земельну ділянку по  вул. Цілинній, 9 загальною площею  0,0503  га 
(кадастровий номер 3510100000:48:418:0033) (у тому числі по  
угіддях: 0,0503 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Меркун Ользі 
Анатоліївні по  пров. Ананіївському, 10.   

15.1. Передати  Меркун Ользі Анатоліївні   у власність земельну 
ділянку по пров. Ананіївському, 10 загальною площею 0,0808 га 
(кадастровий номер 3510100000:24:245:0040) (у тому числі по  
угіддях:  0,0808  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
 
 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ліневичу Мар’яну 
Антоновичу по   вул.  Каховській, 6. 

16.1. Передати  Ліневичу Мар’яну Антоновичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Каховській, 6  загальною площею  0,0489  га (кадастровий 
номер 3510100000:33:212:0057) (у тому числі по угіддях: 0,0489 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) Кравчук Наталії 
Миколаївні по  пров. Азовському, 10, 10-а. 

17.1. Передати Кравчук Наталії Миколаївні у власність земельні            
ділянки по  пров. Азовському, 10, 10-а  загальною площею  0,4605  га,                   
з   них:   площею   0,1000   га   (кадастрові   номери  3510100000:04:019:0024   
та 3510100000:04:019:0025) – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  
числі  по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею  0,3605 га (кадастрові номери 3510100000:04:019:0026 та  
3510100000:04:019:0027) – для  ведення особистого селянського господарства 
(КВЦПЗ 01.03),  у тому   числі по угіддях: 0,3605 га – рілля, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Колоус 
Любові Іванівні  та Хоменко Ользі Прохорівні по вул. Гранітній, 5. 

18.1. Передати Колоус Любові Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Хоменко Ользі Прохорівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Гранітній, 5  загальною площею  0,1556 га (кадастровий 
номер 3510100000:39:334:0039) (у тому числі по угіддях: 0,1556 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Сніжку 
Миколі Леонідовичу,  Сніжку Ігорю Миколайовичу та Сніжку Андрію 
Миколайовичу по  вул.  Гайдара, 35.  

 
 
          19.1. Передати Сніжку Миколі Леонідовичу (4/6 ч. домоволодіння), 
Сніжку Ігорю Миколайовичу (1/6 ч. домоволодіння) та Сніжку Андрію 
Миколайовичу  (1/6 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по                    
вул.  Гайдара, 35   загальною площею  0,0513  га (кадастровий  
номер 3510100000:14:122:0068) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 
селянського господарства Сиволапу Анатолію Васильовичу по вул. Пальміро 
Тольятті, 62. 

20.1. Передати  Сиволапу Анатолію Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Пальміро Тольятті, 62  загальною площею  0,1236  га,  з них: 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:037:0038) – для 
будівництва   та   обслуговування   жилого  будинку,  господарських  
будівель  і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по 
угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0236  га 
(кадастровий номер 3510100000:05:037:0039) –  для  ведення особистого 
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), у тому числі по  
угіддях: 0,0236  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого     
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ткаченко           
Ірині Олександрівні та Ткаченку Леоніду Олександровичу по                                 
пров. Шахтарському, 16. 

21.1. Передати Ткаченко Ірині Олександрівні (1/2 ч. домоволодіння)                
та   Ткаченку   Леоніду   Олександровичу   (1/2 ч.  домоволодіння)   у   
власність земельну ділянку по  пров. Шахтарському, 16 загальною  



площею  0,1249 га (кадастровий номер 3510100000:21:146:0044) (у тому 
числі по угіддях: 0,1249 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
 
 
 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Тихоглаз Валентині 
Миколаївні по  пров. Армійському, 6.  

22.1. Передати Тихоглаз Валентині Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  пров. Армійському, 6  загальною площею  0,0483 га (кадастровий 
номер 3510100000:31:281:0012) (у тому числі по угіддях:   0,0483 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) Брайченко Людмилі 
Анатоліївні по  вул. Антонова, 58.  

23.1. Передати  Брайченко Людмилі Анатоліївні   у власність земельну 
ділянку по  вул. Антонова, 58    загальною площею  0,0750   га (кадастровий 
номер 3510100000:13:074:0034) (у тому числі по угіддях: 0,0750  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність  для  будівництва  та обслуговування  жилого будинку, 
господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) Урупі Костянтину 
Олександровичу по   вул. Салтикова-Щедріна, 52.  

24.1. Передати Урупі Костянтину Олександровичу у власність 
земельну ділянку   по    вул.   Салтикова - Щедріна,   52   загальною    
площею  0,0441 га (кадастровий номер 3510100000:18:113:0056) (у тому 
числі по угіддях: 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. 



25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Павленко 
Ользі Валентинівні та Харченку Олександру Дмитровичу по  
вул. Маріупольській, 16. 

25.1. Передати Павленко Ользі Валентинівні (27/50ч. домоволодіння) 
та Харченку Олександру Дмитровичу (23/50 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Маріупольській, 16  загальною площею  0,0587   га 
(кадастровий   номер   3510100000:48:438:0028)    (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гордовому                       
Миколі Миколайовичу, Гордовій Лідії Сергіївні та  Галушці Ользі 
Миколаївні по вул. Пальміро Тольятті, 25. 

26.1. Передати Гордовому Миколі Миколайовичу (1/6 ч. 
домоволодіння), Гордовій Лідії Сергіївні (4/6 ч. домоволодіння) та Галушці 
Ользі Миколаївні (1/6 ч. домоволодіння)   у власність земельну ділянку по                       
вул. Пальміро Тольятті, 25  загальною площею  0,0664  га (кадастровий 
номер 3510100000:05:053:0114) (у тому числі по угіддях: 0,0664 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шпильовій Тамарі 
Іванівні та Шпильовому Петру Микитовичу по вул.  Некрасова, 4.  

27.1. Передати Шпильовій Тамарі Іванівні та Шпильовому Петру 
Микитовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по                             
вул.  Некрасова, 4   загальною площею  0,0353   га (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0108) (у тому числі по угіддях: 0,0353  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у власність для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Ткаченку 
Івану Олексійовичу та Лісовській Валентині Дмитрівні по   
вул.  Чернишевського, 5-а. 

28.1. Передати  Ткаченку Івану Олексійовичу (1/2 ч. домоволодіння) та  
Лісовській Валентині Дмитрівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Чернишевського, 5-а   загальною площею  0,0515 га 
(кадастровий номер 3510100000:45:359:0038) (у тому числі по  
угіддях: 0,0515  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) Тоцькій Світлані 
Вікторівні по  вул.  Верещагіна, 15.  

29.1. Передати Тоцькій Світлані Вікторівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Верещагіна, 15   загальною площею  0,0730  га (кадастровий 
номер 3510100000:50:429:0032) (у тому числі по угіддях: 0,0730 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Криворучку Юрію 
Григоровичу, Криворучко Ларисі Степанівні та Косенку Олегу 
Олександровичу по  вул. Чернишевського, 8.  

30.1. Передати Криворучку Юрію Григоровичу та Криворучко                  
Ларисі Степанівні (11/20 ч. домоволодіння), Косенку Олегу                       
Олександровичу (9/20 ч. домоволодіння)   у власність земельну ділянку по                                         
вул. Чернишевського, 8  загальною площею  0,0504 га (кадастровий  
номер 3510100000:45:372:0044) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 



31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Беліченку  Петру 
Васильовичу по  вул. Біанська Набережна, 11.  

31.1.  Передати  Беліченку  Петру Васильовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Біанська Набережна, 11  загальною площею  0,0548  га 
(кадастровий номер 3510100000:31:281:0013) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
 
 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Лозовому Анатолію 
Макаровичу по  вул. Тамбовській, 38/7.  

32.1. Передати  Лозовому Анатолію Макаровичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Тамбовській, 38/7 загальною площею  0,0435 га (кадастровий 
номер 3510100000:40:336:0019) (у тому числі по угіддях:   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. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кошельник Надії 
Павлівні,  Кошельнику Володимиру Петровичу, Базик Наталії Юріївні,  
Базик Леоніду Івановичу, Лобовій Ірині Леонідівні та Кошельник Надії 
Павлівні по  вул. Балашівській, 1-а.  

33.1. Передати  Кошельник Надії Павлівні та  Кошельнику 
Володимиру Петровичу  (1/3 ч. домоволодіння), Базик Наталії Юріївні (1/6 ч. 
домоволодіння), Базик Леоніду Івановичу (1/6 ч. домоволодіння), Лобовій 
Ірині Леонідівні (1/6 ч. домоволодіння) та Кошельник Надії Павлівні (1/6 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул. Балашівській, 1-а     
загальною площею  0,1847 га (кадастровий номер 3510100000:05:049:0097)  
(у тому числі по угіддях: 0,1847  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 



у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Морозу Володимиру 
Миколайовичу по  вул.  Посадочній, 19.  

34.1. Передати Морозу Володимиру Миколайовичу у власність      
земельну ділянку по  вул.  Посадочній, 19    загальною площею  0,0539   га 
(кадастровий номер 3510100000:27:184:0047) (у тому числі по  
угіддях:  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. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Лебетко 
Антоніні Георгіївні та Лебетку Георгію Васильовичу по  вул. Верхній, 7.  

 
      
35.1. Передати Лебетко Антоніні Георгіївні (1/4 ч. домоволодіння) та 

Лебетку Георгію Васильовичу (3/4 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Верхній, 7     загальною площею  0,0516   га (кадастровий 
номер 3510100000:46:388:0047) (у тому числі по угіддях: 0,0516  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Тиханській Тетяні 
Іванівні по  вул.  Вінницькій, 15.    

36.1. Передати Тиханській Тетяні Іванівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Вінницькій, 15  загальною площею  0,0550   га (кадастровий 
номер 3510100000:40:319:0027) (у тому числі по угіддях: 0,0550  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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Медведєвій Людмилі 
Вікторівні по вул. Індустріальній, 25.  

37.1. Передати  Медведєвій Людмилі Вікторівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Індустріальній, 25  загальною площею  0,0691  га 
(кадастровий номер 3510100000:11:085:0035) (у тому числі по  



угіддях:  0,0691 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Зінов'єву Анатолію Сергійовичу та Зінов'євій Лідії Миколаївні по   
пров. Коцюбинського, 46-а. 

38.1. Передати Зінов'єву Анатолію Сергійовичу (1/2 ч. домоволодіння)                
та Зінов'євій Лідії Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) у власність                   
земельну ділянку по пров. Коцюбинського, 46-а загальною  
площею  0,0364  га (кадастровий    номер   3510100000:17:120:0039)    (у   
тому   числі   по   угіддях:  0,0364 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Недоренко Оксані 
Олександрівні по  вул. Житомирській, 22. 

39.1. Передати Недоренко Оксані Олександрівні   у власність земельну 
ділянку по  вул. Житомирській, 22 загальною площею 0,0362 га (кадастровий 
номер 3510100000:42:360:0034) (у тому числі по угіддях:  0,0362 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
Талпі Григорію Семеновичу  та Донченко Валентині Семенівні по  
пров. Шевченка, 5 (для присвоєння кадастрового номера). 

40.1. Передати Талпі Григорію Семеновичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Донченко Валентині Семенівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  пров. Шевченка, 5 загальною площею  0,0526  га (кадастровий 
номер 3510100000:31:248:0041) (у тому числі по угіддях: 0,0392  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, 0,0134 га – рілля) для будівництва 
та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд 



(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва Сороквашину Михайлу Івановичу по  вул. Московській, 85. 

41.1. Передати  Сороквашину Михайлу Івановичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Московській, 85  загальною площею  0,1120   га,  з 
них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:02:030:0052) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях:   0,1000  га – землі  одно- та   двоповерхової   житлової   забудови,  за  
рахунок  земель  житлової  та громадської забудови, та площею  0,0120  га 
(кадастровий номер 3510100000:02:030:0053) –  для  ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05),   у   тому   числі по угіддях: 0,0120 га – сади, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

 
 
42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається   
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чинченко Тетяні 
Петрівні  по тупику Новому, 12.  

42.1. Передати Чинченко Тетяні Петрівні  у власність земельну ділянку 
по  тупику Новому, 12  загальною площею  0,0411  га (кадастровий  
номер 3510100000:25:151:0026) (у тому числі по угіддях: 0,0411 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. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Можаєвій 
Любові Іполитівні   та Сандул Ніні Василівні   по вул. Робочій, 1.  

43.1. Передати  Можаєвій Любові Іполитівні (2/5 ч. домоволодіння) та 
Сандул Ніні Василівні (3/5 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку            
по вул. Робочій, 1 загальною площею 0,0546 га (кадастровий  
номер 3510100000:40:337:0009) (у тому числі по угіддях:  0,0546  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. 



44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Усатенку Григорію 
Івановичу по пров. Новоселівському, 11-а. 

44.1. Передати  Усатенку Григорію Івановичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Новоселівському, 11-а    загальною площею  0,0598   га 
(кадастровий номер 3510100000:42:364:0019) (у тому числі по  
угіддях:  0,0598  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. 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що               
передається у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Домаскіну Василю Миколайовичу та Тарасову Володимиру Валерійовичу   
по    вул.  Ломоносова, 13.   

 
 
45.1. Передати Домаскіну Василю Миколайовичу (17/50 ч. 

домоволодіння) та Тарасову Володимиру Валерійовичу (33/50 ч. 
домоволодіння)   у власність земельну ділянку по  вул.  Ломоносова, 13  
загальною площею  0,0536   га (кадастровий номер 3510100000:27:170:0013) 
(у тому числі по угіддях: 0,0536   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. 

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

46.1. Передати Козаку Юрію Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Санаторному, 31   загальною площею  0,0828  га 
(кадастровий номер 3510100000:46:406:0041) (у тому числі по  
угіддях:  0,0828  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. 

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кругу Анатолію 
Миколайовичу по вул. Лазо, 51.   



47.1. Передати Кругу Анатолію Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Лазо, 51  загальною площею  0,0716 га (кадастровий  
номер 3510100000:13:074:0033) (у тому числі по угіддях:  0,0716  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. 

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Власенко Тетяні 
Василівні по вул. Менделєєва, 47-а. 

48.1. Передати Власенко Тетяні Василівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Менделєєва, 47-а  загальною площею  0,0528 га (кадастровий  
номер 3510100000:27:170:0011) (у тому числі по угіддях: 0,0528 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. 

 
49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що                
передається у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна                          
ділянка) Демешко Інні Миколаївні та Демешку Юрію Олександровичу по                
вул. 40-річчя Перемоги, 41/35. 

49.1. Передати Демешко Інні Миколаївні (3/5 ч. домоволодіння) та 
Демешку Юрію Олександровичу (2/5 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. 40-річчя Перемоги, 41/35  загальною площею  0,0342  га 
(кадастровий    номер    3510100000:43:365:0028)   (у   тому   числі   по   
угіддях:  0,0342  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. 

50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шуперу Віктору 
Олексійовичу по    пров. Щербаковському, 21. 

50.1. Передати Шуперу Віктору Олексійовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Щербаковському, 21  загальною площею  0,0738   га 
(кадастровий номер 3510100000:34:224:0057) (у тому числі по  
угіддях: 0,0738 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. 

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва  та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Українцеву Пантелію 
Михайловичу по вул. Козакова, 32. 

51.1. Передати Українцеву Пантелію Михайловичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Козакова, 32   загальною площею  0,0546   га 
(кадастровий номер 3510100000:27:184:0049) (у тому числі по  
угіддях:  0,0546  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. 

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у спільну часткову власність для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Горловій Людмилі Ільївні  та Горлову Анатолію 
Миколайовичу по пров. 3-го Вересня, 1-в.  

 
52.1. Передати Горловій Людмилі Ільївні (29/50 ч. домоволодіння) та 

Горлову Анатолію Миколайовичу (21/50 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  пров. 3-го Вересня, 1-в    загальною площею  0,0509   га  
(кадастровий номер 3510100000:48:428:0040) (у тому числі по  
угіддях:   0,0509  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. 

53. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кукурузі Любові 
Григорівні по  вул. Баженова, 20. 

53.1. Передати Кукурузі Любові Григорівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Баженова, 20  загальною площею  0,0406   га (кадастровий 
номер 3510100000:40:346:0013) (у тому числі по угіддях: 0,0406   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. 

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Легкому Миколі 
Петровичу по вул. Байкальській, 81. 

54.1. Передати  Легкому Миколі Петровичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Байкальській, 81  загальною площею 0,0463  га  (кадастровий 
номер 3510100000:42:376:0017) (у тому числі по угіддях:  0,0463 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. 

55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кріпак Наталії 
Юріївні по  вул. Червонозорівській, 14. 

55.1. Передати  Кріпак Наталії Юріївні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Червонозорівській, 14   загальною площею  0,0568  га (кадастровий 
номер 3510100000:14:094:0105) (у тому числі по угіддях: 0,0568  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. 

 
56. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чеченіній Галині 
Антонівні по вул. Глинки, 82/7. 

56.1. Передати Чеченіній Галині Антонівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Глинки, 82/7   загальною площею  0,0631  га (кадастровий 
номер 3510100000:46:375:0017) (у тому числі по угіддях: 0,0631  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. 

57. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Хівренко Ілоні 
Анатоліївні по вул. Глинки, 82/7. 

57.1. Передати Хівренко Ілоні Анатоліївні   у власність земельну 
ділянку по  вул. Глинки, 82/7  загальною площею  0,0213  га (кадастровий 
номер 3510100000:46:375:0018) (у тому числі по угіддях: 0,0213  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. 

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Мельник Людмилі 
Миколаївні по пров. Госпітальному 3-му, 12. 

58.1 Передати Мельник Людмилі Миколаївні  у власність  
земельну ділянку   по   пров.   Госпітальному   3-му,   12   загальною   
площею  0,0598 га (кадастровий номер 3510100000:33:305:0120) (у тому 
числі по угіддях: 0,0598  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. 

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пуліковському 
Віктору Віталійовичу по пров. Ватутіна, 19.  

59.1. Передати Пуліковському Віктору Віталійовичу у власність 
земельну ділянку по  пров. Ватутіна, 19   загальною площею  0,0576  га 
(кадастровий номер 3510100000:46:406:0049) (у тому числі по  
 
 
угіддях:   0,0576  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. 

60. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чудновцю Анатолію 
Васильовичу по  вул.  40 років України, 57. 

60.1. Передати Чудновцю Анатолію Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  40 років України, 57  загальною площею  0,0394 га 
(кадастровий номер 3510100000:34:222:0044) (у тому числі по  
угіддях:   0,0394 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. 

61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Старикову 



Миколі Дмитровичу та  Чмихуну  Віктору  Анатолійовичу по  
вул.  Толбухіна, 33.  

61.1. Передати Старикову Миколі Дмитровичу (9/25 ч. домоволодіння) 
та  Чмихуну  Віктору  Анатолійовичу  (16/25 ч. домоволодіння)   у   власність 
земельну ділянку по  вул.  Толбухіна, 33  загальною площею  0,0604  га 
(кадастровий номер 3510100000:34:222:0045) (у тому числі по  
угіддях: 0,0604  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. 

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гаращенко 
Надії Іванівні та Кучинській Любові Іванівні  по вул. Глинки, 29. 

62.1. Передати  Гаращенко Надії Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Кучинській Любові Іванівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Глинки, 29 загальною площею  0,0448  га (кадастровий 
номер 3510100000:39:320:0022) (у тому числі по угіддях: 0,0448    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. 

 
 
63. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Андрієвській Надії Володимирівні та Хлусевичу Євгенію Олексійовичу по  
вул. Салтикова-Щедріна, 10. 

63.1. Передати  Андрієвській Надії Володимирівні (23/50 ч. 
домоволодіння) та Хлусевичу Євгенію Олексійовичу (27/50 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул. Салтикова-Щедріна, 10   
загальною площею  0,0544   га (кадастровий номер 3510100000:18:113:0057) 
(у тому числі по угіддях: 0,0544   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. 

 64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається            
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,              
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шахбазовій Світлані 
Іванівні по  вул. Шканди, 17. 



64.1. Передати Шахбазовій Світлані Іванівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Шканди, 17 загальною площею  0,0607  га (кадастровий 
номер 3510100000:02:002:0274) (у тому числі по угіддях: 0,0607  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. 

65. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гриценко Ніні 
Степанівні  по  вул. Олени Журливої, 8.  

65.1. Передати  Гриценко Ніні Степанівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Олени Журливої, 8 загальною площею 0,0411 га 
(кадастровий номер 3510100000:11:084:0046) (у тому числі по  
угіддях: 0,0411  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. 

66. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва Дорошенку Юрію Павловичу по  вул. Шкільній, 4. 

 
 
66.1. Передати  Дорошенку Юрію Павловичу у власність земельну 

ділянку по  вул. Шкільній, 4  загальною площею  0,1426  га,  з них:  
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:48:424:0036) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0426  га 
(кадастровий номер 3510100000:48:424:0037) – для  ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05),  у тому числі по угіддях: 0,0426 га – сади, за  рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

67. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чолаковій Любові 
Михайлівні по вул.  Карусельній, 19.  

67.1. Передати  Чолаковій Любові Михайлівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Карусельній, 19  загальною площею  0,0501  га (кадастровий 
номер 3510100000:46:358:0067) (у тому числі по угіддях: 0,0501 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. 

68. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Голобородько Ларисі Петрівні, Голобородько Вікторії Ігорівні та Крічфалуші 
Марії Олександрівні по  вул. Воронцовській, 13. 

68.1. Передати Голобородько Ларисі Петрівні (3/10 ч. домоволодіння), 
Голобородько Вікторії Ігорівні (3/10 ч. домоволодіння) та Крічфалуші Марії 
Олександрівні (2/5 ч. домоволодіння)   у власність земельну ділянку по                 
вул. Воронцовській, 13   загальною площею  0,1669  га (кадастровий  
номер 3510100000:24:206:0021) (у тому числі по угіддях: 0,1669  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. 

69. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Поповіцькій Лідії 
Вікторівні по  вул. Олександра Матросова, 30. 

69.1. Передати  Поповіцькій Лідії Вікторівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Олександра Матросова, 30 загальною площею  0,0566  га   
 
 
(кадастровий номер 3510100000:24:196:0034) (у тому числі по  
угіддях:  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. 

70. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка) Бойко Вірі Григорівні 
по  пров. Саксаганського, 32-а. 

70.1. Передати Бойко Вірі Григорівні  у власність земельну ділянку по 
пров. Саксаганського, 32-а загальною площею 0,0450 га (кадастровий  
номер 3510100000:27:208:58) (у тому числі по угіддях: 0,0450  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. 



71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Петленко Розі 
Андріївні по тупику Світлогорському, 4. 

71.1. Передати  Петленко Розі Андріївні  у власність земельну ділянку 
по тупику Світлогорському, 4  загальною площею 0,0500  га (кадастровий 
номер 3510100000:24:172:0052) (у тому числі по угіддях: 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. 

72. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Подколзіну 
Юрію Васильовичу, Саленку Миколі Олексійовичу, Гладкому Олександру 
Володимировичу, Піманову Ігорю Леонідовичу та Бісюку Анатолію 
Олександровичу по  вул. Тимірязєва, 18. 

72.1. Передати Подколзіну Юрію Васильовичу (27/100 ч. 
домоволодіння), Саленку Миколі Олексійовичу (3/25 ч. домоволодіння), 
Гладкому Олександру Володимировичу (3/20 ч. домоволодіння), Піманову 
Ігорю Леонідовичу (3/20 ч. домоволодіння) та Бісюку Анатолію 
Олександровичу (31/100 ч. домоволодіння)   у власність земельну ділянку по 
вул. Тимірязєва, 18 загальною площею 0,0684 га (кадастровий  
номер 3510100000:29:202:0047) (у тому числі по угіддях: 0,0684  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. 

73. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Байбороші 
Олександру Вікторовичу по  пров.  Чайковського, 34. 

73.1. Передати  Байбороші Олександру Вікторовичу у власність 
земельну ділянку по пров.  Чайковського, 34   загальною площею 0,0264  га 
(кадастровий номер 3510100000:24:228:0025) (у тому числі по  
угіддях: 0,0264   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. 



74. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Білецькій 
Ганні Миколаївні та Байбороші Валентині Вікторівні по вул.  Галушкіна, 25.  

74.1. Передати Білецькій Ганні Миколаївні (46/100 ч. домоволодіння) 
та Байбороші Валентині Вікторівні (27/50 ч. домоволодіння)   у власність 
земельну ділянку по вул.  Галушкіна, 25 загальною площею 0,0935  га 
(кадастровий номер 3510100000:24:228:0026) (у тому числі по  
угіддях: 0,0935  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. 

75. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Лебенштейн 
Ірині Анатоліївні та Жадановій Альбіні Семенівні по вул. Олександра               
Матросова, 36.  

75.1. Передати Лебенштейн Ірині Анатоліївні  (12/25 ч. домоволодіння) 
та  Жадановій Альбіні Семенівні (13/25  ч. домоволодіння)   у власність 
земельну ділянку по вул. Олександра Матросова, 36 загальною  
площею 0,0611 га (кадастровий номер 3510100000:24:218:0038) (у тому числі 
по угіддях: 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. 

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

76.1. Передати Чебоненко Валентині Миколаївні у власність  
земельну ділянку    по    вул.    Червоносільській,    30    загальною     
площею 0,0466 га (кадастровий номер 3510100000:40:336:0018) (у тому числі  
по угіддях: 0,0466 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. 

77. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кривошапці 



Валерії Миколаївні, Мокрякову Анатолію Леонідовичу та Завацькій Наталії 
Анатоліївні по вул. Дзержинського, 46/11. 

77.1. Передати Кривошапці Валерії Миколаївні (1/4 ч. домоволодіння), 
Мокрякову Анатолію Леонідовичу (11/50 ч. домоволодіння) та Завацькій 
Наталії Анатоліївні (53/100 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку 
по вул. Дзержинського, 46/11  загальною площею 0,0371   га (кадастровий 
номер 3510100000:29:202:0046) (у тому числі по угіддях: 0,0371  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. 

78. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Голбану Олександру 
Борисовичу по  проїзду Петровського, 22-а. 

78.1. Передати  Голбану Олександру Борисовичу у власність земельну 
ділянку по проїзду Петровського, 22-а  загальною площею 0,0587 га 
(кадастровий номер 3510100000:05:056:0058) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

79. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кравченко Наталії 
Григорівні по вул. Чернишевського, 69. 

79.1. Передати Кравченко Наталії Григорівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Чернишевського, 69  загальною площею 0,0881  га  
 
 
(кадастровий номер 3510100000:45:381:0030) (у тому числі по  
угіддях:  0,0881 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. 

80. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для  будівництва  та обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шевченку Миколі 
Анатолійовичу по вул. Галушкіна, 38/15. 

80.1. Передати Шевченку Миколі Анатолійовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Галушкіна, 38/15  загальною площею 0,0402   га (кадастровий 
номер 3510100000:24:206:0022) (у тому числі по угіддях: 0,0402  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. 

81. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гузієватій Людмилі 
Григорівні по  пров. Ізмаїльському, 3. 

81.1. Передати Гузієватій Людмилі Григорівні у власність земельну 
ділянку по пров. Ізмаїльському, 3  загальною площею 0,0456  га (кадастровий 
номер 3510100000:42:364:0025) (у тому числі по угіддях: 0,0456  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. 

82. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Наумову Геннадію 
Володимировичу по  пров. Зеленому, 9. 

82.1. Передати Наумову Геннадію Володимировичу у власність 
земельну ділянку по пров. Зеленому, 9  загальною площею 0,0419  га 
(кадастровий номер 3510100000:43:365:0041) (у тому числі по  
угіддях:  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. 

83. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
 
 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Платоновій Людмилі 
Вікторівні по  вул.  Рязанській, 7. 

83.1. Передати Платоновій Людмилі Вікторівні у власність земельну 
ділянку по вул.  Рязанській, 7  загальною площею 0,0503  га (кадастровий 
номер 3510100000:42:366:0043) (у тому числі по угіддях: 0,0503  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. 

84. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається                
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,               



господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка)  та  ведення 
особистого селянського господарства Паніну Олександру Володимировичу 
по  пров. Новозаводському, 37. 

84.1. Передати Паніну Олександру Володимировичу  у власність 
земельну ділянку по  пров. Новозаводському, 37  загальною  
площею 0,1744 га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий  
номер 3510100000:50:417:0043) – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови, за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської забудови, та площею 0,0744 га (кадастровий  
номер 3510100000:50:417:0044) –  для  ведення особистого селянського 
господарства (КВЦПЗ 01.03),  у тому числі по угіддях: 0,0744 га – рілля, за 
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

85. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Новікову Анатолію 
Миколайовичу по  пров. Гірському, 18-а. 

85.1. Передати Новікову Анатолію Миколайовичу  у власність 
земельну ділянку по пров. Гірському, 18-а  загальною площею 0,0412   га 
(кадастровий номер 3510100000:17:104:0032) (у тому числі по  
угіддях: 0,0412  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та  обслуговування  жилого будинку,  господарських   будівель  і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

86. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається           
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування                    
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Цибульському Андрію Григоровичу та Куриленку Вячеславу Станіславовичу 
по  вул.  Кіровоградській, 72. 

 
86.1. Передати Цибульському Андрію Григоровичу (1/2 ч. 

домоволодіння) та Куриленку Вячеславу Станіславовичу (1/2 ч. 
домоволодіння)  у  власність  земельну  ділянку  по  вул.  Кіровоградській, 72 
загальною площею 0,0798   га (кадастровий номер 3510100000:48:433:0014) 
(у тому числі по угіддях: 0,0798  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. 

87. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бабаченко Людмилі 
Василівні по пров. Московському,  1-а. 

87.1. Передати Бабаченко Людмилі Василівні  у власність земельну 
ділянку  по  пров. Московському,  1-а   загальною  площею 0,0446  га 
(кадастровий номер 3510100000:04:012:0013) (у тому числі по  
угіддях: 0,0446 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. 

87.2. Визнати пункт 10 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 28 квітня 2011  року № 502 таким, що втратив чинність, у зв'язку зі  
смертю Самофала Василя Павловича (пров. Московський, 1-а). 

88. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва Піроженко Наталі Дмитрівні по  вул. Харківській, 49-а. 

88.1. Передати Піроженко Наталі Дмитрівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Харківській, 49-а  загальною площею  0,1124 га,  з них: 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:15:095:0056) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0124 га 
(кадастровий номер 3510100000:15:095:0057) –  для  ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05),  у тому   числі по угіддях: 0,0124 га – сади, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

89. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Мамаєву Анатолію 
Миколайовичу по  вул. Яворницького, 8. 

 
 
89.1. Передати  Мамаєву Анатолію Миколайовичу  у власність 

земельну ділянку  по  вул.  Яворницького,  8  загальною  площею  0,1000 га  
(кадастровий номер 3510100000:44:344:0067) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

90. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Петровій Ользі 
Борисівні по пров. Маршала Говорова, 4. 

90.1. Передати  Петровій Ользі Борисівні  у власність земельну ділянку   
по  пров. Маршала Говорова, 4    загальною площею  0,0402   га (кадастровий 
номер 3510100000:43:341:0040) (у тому числі по угіддях: 0,0402  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. 

91. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Буряковій Ганні 
Вікторівні по вул.  Толбухіна, 45. 

91.1. Передати Буряковій Ганні Вікторівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Толбухіна, 45  загальною площею  0,0579 га (кадастровий 
номер 3510100000:34:223:0015) (у тому числі по угіддях: 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. 

92. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гребенчуку Борису 
Федосійовичу по  вул. Саратовській, 34. 

92.1. Передати Гребенчуку Борису Федосійовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Саратовській, 34  загальною площею  0,0372  га (кадастровий 
номер 3510100000:42:360:0039) (у тому числі по угіддях: 0,0372  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. 

 
 
93. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кравчук Вікторії 
Миколаївні  по пров. Водозбірному, 18-а 

93.1. Передати Кравчук Вікторії Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Водозбірному, 18-а загальною площею  0,0394  га 
(кадастровий    номер    3510100000:13:078:0024)   (у   тому   числі   по   
угіддях: 0,0394 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. 

94. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Вешневецькій Тамарі 
Михайлівні по  вул.  Гайдара, 17/2. 

94.1. Передати Вешневецькій Тамарі Михайлівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Гайдара, 17/2  загальною площею  0,0350 га (кадастровий 
номер 3510100000:14:122:0070) (у тому числі по угіддях: 0,0350 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. 

95. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування                   
жилого   будинку,   господарських   будівель  і   споруд   (присадибна    
ділянка) Сумену Олегу Володимировичу та Сумену Вадиму Володимировичу 
по  вул. Маріупольській, 31. 

95.1. Передати Сумену Олегу Володимировичу (5/8 ч. домоволодіння) 
та Сумену Вадиму Володимировичу (3/8 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Маріупольській, 31  загальною площею  0,0413  га 
(кадастровий номер 3510100000:48:438:0030) (у тому числі по  
угіддях: 0,0413  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

96. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Перепелиці Іроїді 
Михайлівні по вул. Колгоспній, 8. 

 
 
 96.1.  Передати  Перепелиці Іроїді Михайлівні у власність земельну 

ділянку по  вул. Колгоспній, 8   загальною площею  0,0402  га (кадастровий 
номер 3510100000:11:084:0047) (у тому числі по угіддях: 0,0402 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. 

97. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка) Круку Юрію 
Йосиповичу по  вул. Залізничній 1-й, 31. 

97.1.  Передати Круку Юрію Йосиповичу  у власність земельну ділянку 
по  вул. Залізничній 1-й, 31 загальною площею  0,0460 га   (кадастровий 
номер 3510100000:17:104:0034) (у тому числі по  
угіддях:  0,0460 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. 

98. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Пономаренко Ользі Миколаївні та Макаренко Віті Віталіївні по  
вул. Інтернаціональній, 46. 

98.1. Передати Пономаренко Ользі Миколаївні (87/100 ч. 
домоволодіння) та Макаренко Віті Віталіївні (13/100 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  вул. Інтернаціональній, 46 загальною  
площею 0,1131 га (кадастровий номер 3510100000:39:338:0149) (у тому числі 
по угіддях: 0,1131 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. 

99. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кіріченко Марії 
Йосипівні по вул. Ольги Кобилянської, 17. 

99.1.  Передати Кіріченко Марії Йосипівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Ольги Кобилянської, 17 загальною площею  0,0576 га 
(кадастровий номер 3510100000:48:431:0022) (у тому числі по  
угіддях: 0,0576 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. 

100. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Осіповій Людмилі 
Вікторівні по  вул.  Антонова, 53. 

100.1.  Передати Осіповій Людмилі Вікторівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Антонова, 53  загальною площею  0,0606   га (кадастровий 



номер 3510100000:13:083:0014) (у тому числі по угіддях: 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. 

101. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність  для  будівництва  та обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Осіпову Миколі 
Михайловичу по  вул. Івана Франка, 9. 

101.1.  Передати Осіпову Миколі Михайловичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Івана Франка, 9   загальною площею  0,0299  га (кадастровий 
номер 3510100000:17:104:0033) (у тому числі по угіддях: 0,0299 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. 

102. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання 
державного акта на право власності на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Циганенко Надії Олегівні по  вул.  Залізничній 2-й, 8. 

102.1. Передати Циганенко Надії Олегівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Залізничній 2-й, 8  загальною площею  0,0600 га 
(кадастровий номер 3510100000:13:086:0032) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

103. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 
селянського господарства Кочемасову Олександру Федотовичу по  
вул.  Димитрова, 59. 

 
103.1.  Передати Кочемасову Олександру Федотовичу у власність 

земельну ділянку по  вул.  Димитрова, 59  загальною площею  0,3470 га,                   
з них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:03:015:0011) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях:  0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,2470  га 
(кадастровий номер 3510100000:03:015:0012) – для  ведення особистого 
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), у тому числі по  



угіддях: 0,2470 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

104. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Дишлюк 
Галині Михайлівні та Нестеренко Аллі Степанівні по  пров. Прорізному, 43. 

104.1. Передати Дишлюк Галині Михайлівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Нестеренко Аллі Степанівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  пров. Прорізному, 43  загальною площею  0,0534  га (кадастровий 
номер 3510100000:17:120:0040) (у тому числі по угіддях: 0,0534 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. 

105. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бочковському Віктору 
Пилиповичу по вул.  Акмолінській, 47. 

105.1. Передати  Бочковському Віктору Пилиповичу у власність 
земельну ділянку по  вул.  Акмолінській, 47 загальною площею  0,0419 га 
(кадастровий номер 3510100000:42:367:0033) (у тому числі по  
угіддях: 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. 

106. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Тарасенку Сергію 
Юрійовичу по  вул.  Байкальській, 102. 

106.1. Передати Тарасенку Сергію Юрійовичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Байкальській, 102  загальною площею 0,0494 га 
(кадастровий номер 3510100000:42:384:0027) (у тому числі по  
 
 
угіддях: 0,0494 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. 

107. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Калько Тетяні 
Микитівні по пров. Їзмаїльському, 12. 

107.1. Передати Калько Тетяні Микитівні у власність земельну ділянку        
по  пров. Їзмаїльському, 12 загальною площею  0,0480 га (кадастровий  
номер 3510100000:42:364:0018) (у тому числі по угіддях: 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. 

108. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається              
у спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування                        
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Зайвенку Ігорю Валерійовичу та Любецькій Лілії Олександрівні по                        
пров. Госпітальному 2-му, 24/1.  

108.1. Передати  Зайвенку Ігорю Валерійовичу та Любецькій Лілії 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку по                             
пров.   Госпітальному  2-му,   24/1  загальною  площею  0,0687  га  
(кадастровий номер 3510100000:33:293:0027) (у тому числі по  
угіддях: 0,0687 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. 

109. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у спільну сумісну власність для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Хижняк Тетяні Миколаївні та Абелян Олександру 
Суреновичу по вул. Івана Франка, 41.  

109.1. Передати Хижняк Тетяні Миколаївні (1/4 ч. домоволодіння) та 
Абелян Олександру Суреновичу (3/4 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Івана Франка, 41  загальною площею  0,0561 га (кадастровий 
номер 3510100000:17:119:0037) (у тому числі по угіддях: 0,0561 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. 

 
110. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення  
особистого селянського господарства Іващенко Анжелі Михайлівні та 
Мішкуровій Аллі Валеріївні по  вул. Гранітній, 35.   



110.1.  Передати Іващенко Анжелі Михайлівні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Мішкуровій Аллі Валеріївні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Гранітній, 35  загальною площею  0,1313   га,  з них:  
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:46:348:0098) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської забудови, та площею  0,0313  га 
(кадастровий номер 3510100000:46:348:0099) – для  ведення особистого 
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), у тому числі по  
угіддях: 0,0313 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

111. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Нестеренко Галині 
Володимирівні по  вул. Григорія Кочерещенка, 7-а. 

111.1. Передати Нестеренко Галині Володимирівні  у власність 
земельну ділянку по вул. Григорія Кочерещенка, 7-а загальною  
площею  0,0423  га (кадастровий номер 3510100000:21:145:0050) (у тому 
числі по угіддях: 0,0423 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. 

112. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Болокану Миколі 
Дмитровичу по вул.  Байкальській, 25. 

112.1. Передати Болокану Миколі Дмитровичу у власність земельну 
ділянку по   вул.  Байкальській, 25 загальною площею  0,0488 га (кадастровий 
номер 3510100000:42:353:0030) (у тому числі по угіддях:  0,0488  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. 

113. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається  
 
 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гедулянову Сергію 
Олексійовичу по  вул. Паризької Комуни, 14. 

113.1. Передати Гедулянову Сергію Олексійовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Паризької Комуни, 14  загальною площею  0,0563 га 



(кадастровий номер 3510100000:46:337:0062) (у тому числі по  
угіддях:   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. 

114. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Малиновському 
Леоніду Петровичу по вул. Гідросилівській, 3. 

114.1. Передати Малиновському Леоніду Петровичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Гідросилівській, 3  загальною площею  0,0611 га 
(кадастровий номер 3510100000:02:002:0284) (у тому числі по  
угіддях: 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. 

115. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Маньку Володимиру 
Афанасійовичу по   вул. Східній, 8. 

115.1. Передати Маньку Володимиру Афанасійовичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Східній, 8  загальною площею  0,0531 га 
(кадастровий номер 3510100000:24:179:0021) (у тому числі по  
угіддях:   0,0531 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. 

116. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шагіну Ігорю 
Володимировичу по  пров. Шишкіна, 6.  

116.1. Передати Шагіну Ігорю Володимировичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Шишкіна, 6 загальною площею  0,0592  га (кадастровий 
номер 3510100000:42:364:0024) (у тому числі по угіддях: 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. 

117. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 



у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ткачук Ганні 
Миколаївні по  пров. Лісному, 36. 

117.1. Передати Ткачук Ганні Миколаївні у власність земельну ділянку  
по пров. Лісному, 36  загальною площею  0,0868  га (кадастровий  
номер 3510100000:31:214:0032) (у тому числі по угіддях: 0,0868  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. 

118. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Лебеденку 
Борису Антоновичу та Лебеденко Ларисі Василівні по вул.  Авіаційній, 75.  

118.1. Передати Лебеденку Борису Антоновичу (1/3 ч. домоволодіння) 
та Лебеденко Ларисі Василівні (2/3 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по вул.  Авіаційній, 75  загальною площею  0,0698  га (кадастровий 
номер 3510100000:11:123:0030) (у тому числі по угіддях: 0,0698  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. 

119. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається  
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Мазурик Наталії Богданівні та Слободян Інні Володимирівні по  
пров. Госпітальному 1-му, 27/28. 

119.1. Передати Мазурик Наталії Богданівні (27/50 ч. домоволодіння) 
та Слободян Інні Володимирівні (23/50 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по пров. Госпітальному 1-му, 27/28 загальною  
площею  0,0680 га (кадастровий   номер   3510100000:33:293:0029)   (у   тому   
числі   по    угіддях:  0,0680 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. 

120. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
 
 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Поярковій Нелі 
Григорівні по пров. Ватутіна, 35. 



120.1. Передати Поярковій Нелі Григорівні у власність земельну 
ділянку по пров. Ватутіна, 35 загальною площею  0,0605  га (кадастровий 
номер 3510100000:46:406:0048) (у тому числі по угіддях: 0,0605 га – землі 
одно- та двоповерхової  житлової  забудови)  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

121. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Майстренко Лідії 
Сергіївні по  вул. Шахтарській, 98. 

121.1. Передати Майстренко Лідії Сергіївні  у власність земельну 
ділянку по вул. Шахтарській, 98  загальною площею  0,0566 га (кадастровий 
номер 3510100000:21:138:0040) (у тому числі по угіддях: 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. 

122. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Мошаку В'ячеславу 
Олександровичу по вул. 40-річчя Перемоги, 136. 

122.1. Передати Мошаку В'ячеславу Олександровичу у власність 
земельну ділянку по вул. 40-річчя Перемоги, 136 загальною  
площею 0,0394 га (кадастровий номер 3510100000:48:416:0027) (у тому числі 
по угіддях: 0,0394  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. 

123. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бондару Андрію 
Васильовичу по вул. Кіровоградській, 68. 

123.1. Передати Бондару Андрію Васильовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Кіровоградській, 68 загальною площею 0,0771 га 
(кадастровий номер 3510100000:48:438:0031) (у тому числі по  
угіддях:  0,0771 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. 

124. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шепітько Аллі 
Іванівні по вул.  Зінченка,  69. 

124.1. Передати Шепітько Аллі Іванівні  у власність земельну ділянку 
по вул.  Зінченка,  69  загальною  площею  0,0313  га (кадастровий  
номер 3510100000:39:338:0148)  (у  тому  числі  по  угіддях: 0,0313 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. 

125. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пархоменко 
Валентину Анатолійовичу по  вул. Зінченка, 69-а. 

125.1. Передати Пархоменко Валентину Анатолійовичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Зінченка, 69-а загальною площею  0,0346  га 
(кадастровий номер 3510100000:39:338:0147) (у тому числі по   
угіддях:  0,0346  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. 

126. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Голоднику 
Олександру Федоровичу, Голодник Людмилі Борисівні, Голодник Юрію 
Олександровичу, Мироненко Оксані Валентинівні, Лебідь Олені Вікторівні 
та Ніжніченку Юрію Григоровичу по  вул.  Миру,  17. 

126.1. Передати Голоднику Олександру Федоровичу, Голодник 
Людмилі Борисівні, Голодник Юрію Олександровичу, Мироненко Оксані 
Валентинівні, Лебідь Олені Вікторівні та Ніжніченку Юрію Григоровичу  у  
спільну   сумісну  власність  земельну  ділянку  по вул.  Миру,  17   загальною 
площею  0,2160 га (кадастровий номер 3510100000:14:117:0035) (у тому 
числі по угіддях:  0,2160 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. 

127. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається  
 



 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кіріченко  
Вікторії Василівні, Міщенко Аллі Леонідівні та Міщенку Василю 
Володимировичу по  тупику Світлогорському, 3.   

127.1. Передати Кіріченко Вікторії Василівні (1/2 ч. домоволодіння), 
Міщенко Аллі Леонідівні та Міщенку Василю Володимировичу (1/2 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по тупику Світлогорському, 3    
загальною площею  0,0552   га (кадастровий номер 3510100000:24:172:0031) 
(у тому числі по угіддях: 0,0552  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. 

128. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ляшенку Євгенію 
Миколайовичу по  вул. Київській, 47/51. 

128.1. Передати Ляшенку Євгенію Миколайовичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Київській, 47/51   загальною площею  0,0403  га 
(кадастровий номер 3510100000:21:146:0048) (у тому числі по  
угіддях: 0,0403 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. 

129. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шарган Василисі 
Петрівні по  вул.  Ковпака, 23. 

129.1. Передати Шарган Василисі Петрівні  у власність земельну 
ділянку по вул.  Ковпака, 23  загальною площею  0,0852 га (кадастровий  
номер 3510100000:49:423:0036) (у тому числі по угіддях: 0,0852 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. 

130. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Петренку Леоніду 
Парфірійовичу по  пров. Веселому, 43.  

130.1. Передати Петренку Леоніду Парфірійовичу  у власність 
земельну ділянку по пров. Веселому, 43 загальною площею  0,0401 га 
(кадастровий номер 3510100000:45:387:0025) (у тому числі по  



 
 
угіддях: 0,0401  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. 

131. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чередніченко Ганні 
Костянтинівні по вул. Пархоменко, 5. 

131.1. Передати Чередніченко Ганні Костянтинівні  у власність 
земельну ділянку по вул. Пархоменко, 5 загальною площею  0,0653 га 
(кадастровий номер 3510100000:13:069:0028) (у тому числі по  
угіддях: 0,0653  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. 

132. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Христофорову Сергію Володимировичу та Волковій Зінаїді Іванівні по  
вул.  Піонерська, 11/58.   

132.1. Передати Христофорову Сергію Володимировичу (53/100 ч. 
домоволодіння) та Волковій Зінаїді Іванівні (47/100 ч. домоволодіння)  у 
власність земельну ділянку по вул.  Піонерська, 11/58  загальною  
площею  0,0743 га (кадастровий номер 3510100000:18:113:0058) (у тому 
числі по угіддях: 0,0743   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. 

133. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Ткачуку Анатолію Степановичу та Марчук Антоніні Володимирівні по  
вул. Коцюбинського, 19.  

 133.1. Передати Ткачуку Анатолію Степановичу (11/20 ч. 
домоволодіння) та Марчук Антоніні Володимирівні (9/20 ч. домоволодіння)              
у  власність  земельну  ділянку по  вул. Коцюбинського, 19 загальною 
площею 0,1262 га (кадастровий номер 3510100000:17:120:0042) (у тому числі 
по угіддях:   0,1262   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. 

 
134. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається  
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Насипайко Тетяні 
Валеріївні по  вул.  Родниковій, 38.  

134.1. Передати Насипайко Тетяні Валеріївні  у власність земельну 
ділянку по вул.  Родниковій, 38  загальною площею  0,0313   га (кадастровий 
номер 3510100000:27:194:0044) (у тому числі по угіддях: 0,0313   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. 

135. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бойко Наталії 
Василівні по   вул.  Суворова, 52.  

135.1. Передати Бойко Наталії Василівні  у власність земельну ділянку 
по вул.  Суворова, 52  загальною площею  0,0342 га (кадастровий  
номер 3510100000:46:386:0030) (у тому числі по угіддях: 0,0342  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. 

136. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Замурі Людмилі 
Миколаївні по  пров. Олексіївському, 26/31.  

136.1. Передати Замурі Людмилі Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по пров. Олексіївському, 26/31  загальною площею  0,0613 га 
(кадастровий номер 3510100000:46:395:0031) (у тому числі по  
угіддях: 0,0613  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. 

137. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шепітьку Євгену 
Євгеновичу по вул. Суворова, 20-а. 



137.1. Передати Шепітьку Євгену Євгеновичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Суворова, 20-а   загальною площею  0,0505 га (кадастровий 
номер 3510100000:46:362:0063) (у тому числі по угіддях: 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. 

138. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кравченко Валентині 
Лук'янівні по  вул. Мінській, 6. 

138.1. Передати Кравченко Валентині Лук'янівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Мінській, 6  загальною площею  0,0608 га (кадастровий 
номер 3510100000:02:002:0281) (у тому числі по угіддях: 0,0608   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. 

139. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у власність для  будівництва  та  обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
особистого селянського господарства Пугачову Юрію Леонідовичу по   
вул. Новгородській, 26. 

139.1. Передати Пугачову Юрію Леонідовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Новгородській, 26  загальною площею  0,1512  га,  з них: 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:24:323:0021) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0512  га 
(кадастровий номер 3510100000:24:323:0022) – для ведення  
особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03),  у тому числі по  
угіддях:  0,0512  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

140. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шевелєву Сергію 
Миколайовичу по  пров. Салганному, 12. 

140.1. Передати  Шевелєву Сергію Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по пров. Салганному, 12  загальною площею  0,0240  га (кадастровий 



номер 3510100000:24:314:0028) (у тому числі по  
угіддях: 0,0240 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. 

141. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Денисенку Анатолію 
Івановичу по пров. Артилерійському 1-му, 23.    

141.1.  Передати Денисенку Анатолію Івановичу у власність земельну 
ділянку по пров. Артилерійському 1-му, 23    загальною площею  0,0303  га 
(кадастровий номер 3510100000:24:245:0012) (у тому числі по  
угіддях:  0,0303  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. 

142. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Боднарюк Тетяні 
Вадимівні по вул.  Звенигородській, 44. 

142.1. Передати  Боднарюк Тетяні Вадимівні у власність земельну 
ділянку  по   вул.  Звенигородській,    44    загальною    площею    0,0558     га 
(кадастровий номер 3510100000:42:378:0026) (у тому числі по  
угіддях:  0,0558 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. 

143. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Хілініч Вірі 
Григорівні та Хілінічу Григорію Петровичу по  пров. Шосейному, 8. 

143.1. Передати  Хілініч Вірі Григорівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Хілінічу Григорію Петровичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку  по пров. Шосейному, 8  загальною площею  0,0447 га (кадастровий  
номер 3510100000:48:428:0047) (у тому числі по угіддях: 0,0447 га – землі 
одно- та двоповерхової   житлової  забудови)   для    будівництва   та    
обслуговування    жилого   будинку,    господарських будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 



144. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чумаченку 
Олександру Петровичу по  пров. Прорізному, 25. 

 
144.1. Передати Чумаченку Олександру Петровичу  у власність 

земельну ділянку по пров. Прорізному, 25  загальною площею  0,0400  га  
(кадастровий номер 3510100000:17:120:0044) (у тому числі по  
угіддях: 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. 

145. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Мезенцеву Андрію 
Леонідовичу по  вул.  Глибка, 46.  

145.1. Передати Мезенцеву Андрію Леонідовичу у власність земельну 
ділянку по вул.  Глибка, 46  загальною площею  0,0798 га (кадастровий  
номер 3510100000:46:379:0023) (у тому числі по угіддях: 0,0798 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. 

146. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кухоцькому Віталію 
Володимировичу по  вул. Акмолінській, 26.  

146.1. Передати Кухоцькому Віталію Володимировичу у власність 
земельну ділянку по вул. Акмолінській, 26  загальною площею  0,0386 га 
(кадастровий    номер    3510100000:42:360:0035)   (у   тому   числі   по   
угіддях: 0,0386 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. 

147. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення  
особистого селянського господарства Горбуновій Людмилі Іванівні по   
вул.  Приміській, 15. 

147.1. Передати Горбуновій Людмилі Іванівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Приміській, 15  загальною площею  0,1818  га,  з них: 



площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:48:405:0031) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та  двоповерхової  житлової   забудови,  за   
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0818  га  
 
 
(кадастровий номер 3510100000:48:405:0032) –  для  ведення особистого  
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), у тому числі по  
угіддях: 0,0818  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

148. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Масловській Ганні 
Володимирівні по  вул. Краснодарській, 16/23. 

148.1. Передати Масловській Ганні Володимирівні у власність 
земельну ділянку по вул. Краснодарській, 16/23  загальною  
площею  0,0759  га (кадастровий номер 3510100000:21:145:0051) (у тому 
числі по угіддях: 0,0759 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. 

149. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Коженку Сергію 
Валентиновичу та Єпік Оксані Валентинівні по  проїзду Петровського, 22. 

149.1. Передати Коженку Сергію Валентиновичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Єпік Оксані Валентинівні (1/2 ч. домоволодіння)  у 
власність земельну ділянку по проїзду Петровського, 22 загальною  
площею 0,0601 га (кадастровий номер 3510100000:05:056:0065) (у тому числі 
по угіддях: 0,0601 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. 

150. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у власність для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Катіньову 
Олегу Вікторовичу та Катіньовій Ользі Олександрівні по   
пров. Червонозорівському, 3. 

150.1. Передати Катіньову Олегу Вікторовичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Катіньовій Ользі Олександрівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по пров. Червонозорівському, 3 загальною  



площею  0,0646  га (кадастровий номер 3510100000:14:094:0119) (у  тому  
числі  по  угіддях:  0,0646 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. 

 
 
151. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у власність для  будівництва  та  обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та  
ведення особистого селянського господарства Багатьку Петру Васильовичу 
по пров. Делегатському, 10. 

151.1. Передати Багатьку Петру Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Делегатському, 10  загальною площею  0,1200  га,  з них: 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:04:035:0027) – для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01),  у тому  числі  по  
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0200  га 
(кадастровий номер 3510100000:04:035:0028) –  для  ведення особистого  
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), у тому числі по  
угіддях: 0,0200 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

152. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у спільну часткову власність для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Кавуну Сергію Миколайовичу та Кавун Людмилі 
Вікторівні по вул. 40 років Жовтня, 17. 

152.1. Передати Кавуну Сергію Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Кавун Людмилі Вікторівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по вул. 40 років Жовтня, 17 загальною площею 0,0396 га 
(кадастровий номер 3510100000:40:346:0016) (у тому числі по  
угіддях: 0,0396 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. 

153. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Сівек Людмилі 
Григорівні по пров. Дмитра Донського,  14. 

153.1. Передати Сівек Людмилі Григорівні  у власність земельну 
ділянку по   пров. Дмитра  Донського,  14   загальною  площею  0,0481  га  



(кадастровий номер 3510100000:34:266:0034) (у тому числі по  
угіддях: 0,0481 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. 

 
 
154. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Балановському 
Олександру Вікторовичу по  вул. Вінницькій, 17. 

154.1. Передати Балановському Олександру Вікторовичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Вінницькій, 17 загальною площею 0,0533 га 
(кадастровий номер 3510100000:40:319:0028) (у тому числі по  
угіддях: 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. 

155. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 
селянського господарства Цимбал Ганні Семенівні по  вул. Галушкіна, 16. 

155.1. Передати Цимбал Ганні Семенівні  у власність земельну  
ділянку по вул. Галушкіна, 16  загальною площею  0,1358  га,  з них:  
площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01), у тому числі  по угіддях: 0,1000  га (кадастровий  
номер 3510100000:24:206:0023) – землі одно- та двоповерхової житлової   
забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею  0,0358  га (кадастровий номер 3510100000:24:206:0024) – для  
ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03),  у тому   числі 
по угіддях: 0,0358  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

156. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Пуді Сергію 
Олександровичу по вул. Тореза, 20. 

156.1. Передати Пуді Сергію Олександровичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Тореза, 20 загальною площею  0,0706 га (кадастровий               
номер 3510100000:34:224:0059) (у тому числі по угіддях: 0,0706  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. 

157. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність  для  будівництва  та  обслуговування жилого будинку,  
 
 
 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Корику Юрію 
Зіновійовичу по   вул. Некрасова, 16. 

157.1. Передати Корику Юрію Зіновійовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Некрасова, 16   загальною площею  0,0718 га (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0116) (у тому числі по угіддях: 0,0718 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. 

158. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Корчемасі Любові 
Миколаївні по  вул. Мелітопольській, 19. 

158.1. Передати Корчемасі Любові Миколаївні у власність земельну 
ділянку по вул. Мелітопольській, 19 загальною площею 0,0595 га 
(кадастровий номер 3510100000:04:010:0022) (у тому числі по  
угіддях:  0,0595 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. 

159. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Качурі Ганні Іванівні 
по  пров. Курському, 45. 

159.1. Передати Качурі Ганні Іванівні  у власність земельну ділянку по 
пров. Курському, 45  загальною площею  0,0538 га (кадастровий  
номер 3510100000:05:056:0064) (у тому числі по угіддях: 0,0538  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. 

160. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Галич Ользі Іванівні 
по   вул. Полярній, 18. 

160.1. Передати Галич Ользі Іванівні  у власність земельну ділянку  
по вул. Полярній, 18 загальною площею  0,0539  га (кадастровий  
номер 3510100000:27:184:0050) (у тому числі по угіддях: 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. 

161. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для  будівництва  та  обслуговування  жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Білоокій Надії 
Петрівні та Железняк Надії Никифорівні по вул. Братській, 29.  

 161.1. Передати Білоокій Надії Петрівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Железняк Надії Никифорівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по вул. Братській, 29 загальною площею  0,0704  га (кадастровий 
номер 3510100000:46:380:0042) (у тому числі по угіддях: 0,0704 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. 

162. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ауліній Ользі 
Сергіївні по  вул. Байкальській, 93. 

162.1. Передати Ауліній Ользі Сергіївні  у власність земельну ділянку                
по  вул.  Байкальській,  93  загальною  площею  0,0450   га  (кадастровий  
номер 3510100000:42:384:0026) (у тому числі по угіддях: 0,0450 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. 

163. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Назаренку Юрію 
Володимировичу по  вул.  Григорія Журбинського, 33. 

163.1. Передати Назаренку Юрію Володимировичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Григорія Журбинського, 33 загальною  
площею  0,0656 га (кадастровий номер 3510100000:02:029:0057) (у тому 



числі по угіддях:  0,0656 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. 

164. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення особистого 
селянського господарства Кузьменку Валерію Васильовичу по   
вул.  Богдана Хмельницького, 172. 

164.1. Передати Кузьменку Валерію Васильовичу  у власність                   
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 172 загальною                    
площею 0,1404 га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий  
номер 3510100000:05:021:0011) – для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01), у тому  числі  по  угіддях: 0,1000   га – землі  одно- та  
двоповерхової  житлової забудови,  за  рахунок  земель  житлової   
та громадської забудови, та площею 0,0404 га (кадастровий  
номер 3510100000:05:021:0012) –  для  ведення особистого селянського 
господарства (КВЦПЗ 01.03),  у тому числі по угіддях: 0,0404 га – рілля, за 
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

165. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  спільну часткову власність для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Бобровицькій Ніні Микитівні та Бобровицькому Володимиру Антоновичу по 
вул. Глибка, 53/14.   

165.1. Передати Бобровицькій Ніні Микитівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Бобровицькому Володимиру Антоновичу (1/2 ч. домоволодіння)   
у власність земельну ділянку по вул. Глибка, 53/14 загальною  
площею 0,0308 га (кадастровий номер 3510100000:46:380:037) (у тому числі 
по угіддях: 0,0308 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. 

166. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Дил Валентині 
Миколаївні  по  вул.   Яновського, 8. 

166.1. Передати Дил Валентині Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по вул. Яновського, 8 загальною площею  0,0845  га (кадастровий 
номер 3510100000:46:369:0013) (у тому числі по угіддях: 0,0845  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. 

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

 
 
167.1. Передати  Заніздрі Олександру Петровичу  у власність земельну 

ділянку по вул. Курганній, 6 загальною площею  0,0370  га (кадастровий 
номер 3510100000:46:347:0091) (у тому числі по угіддях: 0,0370  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. 

168. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що  
передається у власність для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Мамизі 
Людмилі Олексіївні та Мамизі Борису Олексійовичу по  вул. Середній 
П'ятихатській, 6-б.    

168.1. Передати Мамизі Людмилі Олексіївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Мамизі   Борису   Олексійовичу  (1/2 ч.  домоволодіння)   у  власність  
земельну ділянку по вул. Середній П'ятихатській, 6-б загальною  
площею 0,0660 га (кадастровий номер 3510100000:50:422:0017) (у тому числі 
по угіддях: 0,0660  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. 

169. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Карбовському 
Володимиру Петровичу, Сень Наталії Олексіївні та  Ткаченко Катерині 
Григорівні по  вул. Габдрахманова, 30/26. 

169.1. Передати  Карбовському Володимиру Петровичу (7/25 ч. 
домоволодіння), Сень Наталії Олексіївні (37/100 ч. домоволодіння) та 
Ткаченко Катерині Григорівні (7/20 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по вул. Габдрахманова, 30/26 загальною площею 0,1507 га 
(кадастровий номер 3510100000:33:264:0032) (у тому числі по  
угіддях: 0,1507  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. 



170. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Мазуру Миколі 
Григоровичу по вул. Макарова, 21.  

170.1. Передати  Мазуру Миколі Григоровичу у власність земельну 
ділянку по вул. Макарова, 21 загальною площею 0,0545 га (кадастровий 
номер 3510100000:34:266:0035) (у тому числі по угіддях: 0,0545 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. 

171. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Коломійцю 
Олександру Євгенійовичу по пров. Північному, 7.   

171.1. Передати Коломійцю Олександру Євгенійовичу у власність 
земельну ділянку по пров. Північному, 7 загальною площею 0,0607 га 
(кадастровий номер 3510100000:24:172:0054) (у тому числі по  
угіддях: 0,0607  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. 

172. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність  для  будівництва  та обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чумаченку Анатолію 
Івановичу по пров. Степовому, 29.  

172.1. Передати Чумаченку Анатолію Івановичу у власність земельну 
ділянку по пров. Степовому, 29  загальною площею 0,0945  га (кадастровий 
номер 3510100000:24:158:0028) (у тому числі по угіддях: 0,0945 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. 

173. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Коваленко Людмилі 
Павлівні та Тарутіній Світлані Вікторівні по вул. Харківській, 46.  

173.1. Передати Коваленко Людмилі Павлівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Тарутіній Світлані Вікторівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 



ділянку по вул. Харківській, 46  загальною площею 0,0603  га (кадастровий 
номер 3510100000:15:133:0031) (у тому числі по угіддях: 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. 

174. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
 
 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Носач Олені Іванівні  
по вул. Куйбишева, 58.  

174.1. Передати Носач Олені Іванівні  у власність земельну ділянку по 
вул. Куйбишева, 58 загальною площею 0,0522 га (кадастровий  
номер 3510100000:11:073:0038) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

175. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бикановій Галині 
Миколаївні  по  вул. Олександра Матросова, 27.  

175.1. Передати Бикановій Галині Миколаївні у власність земельну 
ділянку по вул. Олександра Матросова, 27  загальною площею 0,0561  га 
(кадастровий номер 3510100000:24:196:0033) (у тому числі по  
угіддях: 0,0561  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. 

176. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення   меж   земельної   ділянки   в   натурі  (на місцевості), що 
передається у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ковтун Оксані 
Анатоліївні  по вул. Ентузіастів, 15.  

176.1. Передати Ковтун Оксані Анатоліївні у власність земельну 
ділянку по вул. Ентузіастів, 15 загальною площею 0,0602 га (кадастровий 
номер 3510100000:02:002:0283) (у тому числі по угіддях: 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. 



177. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Горбуновій Катерині 
Михайлівні  по пров. Шишкіна, 4.   

177.1. Передати Горбуновій Катерині Михайлівні у власність земельну 
ділянку по пров. Шишкіна, 4  загальною площею 0,0587  га (кадастровий 
номер 3510100000:42:364:0020) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

178. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Горячеву Івану 
Михайловичу по вул. Радищева, 8.  

178.1. Передати Горячеву Івану Михайловичу у власність земельну 
ділянку по вул. Радищева, 8  загальною площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510100000:04:019:0031) (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) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

179. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ушакову Валерію 
Григоровичу  по тупику Прирічному, 4.     

179.1. Передати  Ушакову Валерію Григоровичу у власність земельну 
ділянку по тупику Прирічному, 4  загальною площею 0,0566  га (кадастровий 
номер 3510100000:48:409:0038) (у тому числі по угіддях: 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. 

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

181. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                   
постійну    комісію    міської    ради    з    питань   архітектури,   будівництва   



та регулювання земельних відносин та першого заступника міського голови 
Каніщева В.М. 

 
 
Міський голова                                        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 

 


