
 
                                                       

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ТРИДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 

від  20 листопада  2013 року                            № 2569                                          
 

Про надання громадянам міста  
дозволів на розроблення технічної  
документації із землеустрою  
  
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                
статтею 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями  12, 81, 116, 118,    
121  Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста 
Кіровограда, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Сідєльнікову Анатолію Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0603 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Шкільному 1-ому, 6 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

2.  Надати Галінському Максиму Володимировичу та Брагіній Тетяні 
Миронівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0678 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Профінтерну, 45 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

3. Надати  Чельнику Семену Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0426  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                             
вул. Глибка, 30 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

4. Надати  Наумкіній Ірині Георгіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,06 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по пров. Уральському, 1-а 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    
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5. Надати Бучковській Ірині Борисівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0501  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  
по пров. Саксаганського, 35 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

6. Надати Хамренко Ірині Василівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею 0,0823  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Тамбовській, 25 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

7. Надати Зайцеву Олександру Степановичу, Слюсаренко  
Галині Миколаївні, Слюсаренку Андрію Юрійовичу, Бобко Марії Василівні 
та Зайцеву Миколі Олександровичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0467 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
вул. Єгорова, 124-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

8. Надати  Шаріпову Віктору Михайловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею 0,0519 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови по вул. Сумській, 34 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).        

9.  Надати Сібірцевій Ользі Олександрівні та Яковенку Петру 
Григоровичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною  площею 0,0628 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Світлій, 32-а для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

10. Надати  Шеховцовій Ользі Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею 0,0499  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Дачному, 47 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

11. Надати  Касьян Ользі Миколаївни дозвіл  на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
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в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею  0,0320   га  –  землі  одно- та  двоповерхової  житлової   забудови  по  
вул. Леваневського, 48-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

12. Надати  Оковитому Івану Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею 0,0495 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Чайковського, 47 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

13. Надати  Червінському Володимиру Васильовичу та Червінському 
Іллі Володимировичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  площею 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Семена Палія, 24 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

14. Надати  Яковенко Марині Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0406  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                            
вул. Ствольній, 12-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

15. Надати Левицькій Марії Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0707  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                              
вул. Українській, 47 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

16. Надати Ільїній Надії Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0350  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                           
пров. Крутому, 46 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

17. Надати Логінову Сергію Костянтиновичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0499  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Верхній Биковській, 68 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).         

18. Надати Рижак Олені Григорівні дозвіл на розроблення                 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового 
номера) орієнтовною  площею 0,0434  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової   забудови   по  пров.  Верхньовеселому,  32-а   для   будівництва  та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

19. Надати  Еюбовій Джамілі Ельманівні, Коноваленко Людмилі 
Євгенівні та Охріменку Олександру Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1672  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                           
вул. Кавказькій, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

20. Надати  Землянській Наталії Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0763  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                            
вул. Галушкіна, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      

21. Надати  Студніковій Меланії Сергіївні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,06 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                                 
вул. Ломоносова, 24-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      

22. Надати Резніченку Геннадію Федоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0583 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                              
вул. Лелеківській, 16-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      

 23. Надати Шарпінському Владиславу Анатолійовичу та Дехтярьову 
Володимиру Анатолійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0845  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови по вул. Гоголя, 55 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

24. Надати Коваленко Неонілі Пантеліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,0304   га  –  землі  одно- та  двоповерхової  житлової  забудови   по   
вул. Бєлінського, 3-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

25. Надати  Романенко Лілії  Володимирівні та Романенку Анатолію 
Дмитровичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  
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щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,2000  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Брестській, 6  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      

26. Надати  Статовській Катерині Григорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0609 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по  вул. Харківській, 56-а для  будівництва  та  обслуговування   
жилого   будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

27. Надати  Шевченку В'ячеславу Геннадійовичу, Кожушко Валентині 
Володимирівні та Осадчук Оксані Петрівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0575  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                
вул. Осипенко, 21 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

28. Надати  Татаренкову Володимиру Михайловичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0780  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Зеленогірській, 46 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).       

29. Надати  Чумаченку Михайлу Юхимовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0433 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                          
вул. Делегатській, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      

30. Надати  Шепетовській Ларисі Володимирівні дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0603  га – землі одно- та двоповерхової                      
житлової   забудови  по  вул.  Нижній  П'ятихатській,  6  для   будівництва   та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

31. Надати Ніколаєнко Варварі Костянтинівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0504  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                            
вул. Родниковій, 16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      



 6 
 
32. Надати  Артимошину Олександру Михайловичу та Таран Галині 

Павлівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0688  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Олени Журливої, 54/23 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

33. Надати  Медведєву Володимиру Михайловичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки  в  натурі  (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0335 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови по вул. Буровугільній, 19 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).     

34. Надати  Луполу Василю Леонідовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0772  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                    
вул. Салтикова-Щедріна, 19 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

35. Надати  Потоцькій Людмилі Василівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0485 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                              
вул. Панфіловців, 41 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

36. Надати  Гребенюк Катерині Федорівні, Гребенюку Олександру 
Васильовичу, Гребенюк Любові Антонівні та Біляк Олені Олександрівні 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею  0,0925  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови  по вул. Гайдара, 42  для  будівництва  та  обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).       

37. Надати  Бєлік Тетяні Миколаївні дозвіл на розроблення               
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною              
площею   0,0642  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  забудови  по  
вул. Галушкіна, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

38. Надати  Мірошніченку Анатолію Михайловичу, Колтун Олені 
Володимирівні та Талалаєву Андрію Леонідовичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
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площею 0,1594  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                          
пров. Давидовському, 13 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).      

39. Надати  Демченко Діні Миколаївні, Демченку Олександру  
Вікторовичу, Демченку Вячеславу Вікторовичу та Демченку Сергію 
Вікторовичу  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0552  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Нижній Прирічній, 29 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

40. Надати  Чорному Миколі Григоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0495 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по  
вул. 40-річчя Перемоги, 3 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).       

41. Надати  Цимбал Надії Вікторівні, Таран Тамарі Андріївні, Унгул 
Олені Олександрівні, Унгул Анні Миколаївні та Пелехань Тетяні 
Валентинівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0608  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Верхній Биківській, 69/13 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

42. Надати  Горяєву Олегу Івановичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0558  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                         
вул. Мінській, 137 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

43. Надати  Соколенко Світлані Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0720  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                          
вул. Запорозькій, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

44. Надати  Кульбашному Станіславу Макаровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0600  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Титова, 14 для будівництва та обслуговування жилого  
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01).    

45. Надати  Чубенку Василю Самуіловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0683 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по             
вул. Авіаційній, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).       

46. Надати  Колеснік Олені Сергіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0605 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                      
вул. Лелеківській, 23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).       

47. Надати  Івановій Антоніні Григорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0558 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Зої Космодем'янської, 12 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01).      

48. Надати  Білик Ганні Олексіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0488  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови   
по вул. Чугуєвській, 47 для  будівництва та обслуговування     
жилого   будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

49. Надати  Вовченко Тетяні Федорівні та Вовченку Миколі 
Дмитровичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0400 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Павлика Морозова, 50-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).                             

50. Надати  Майор Інні Петрівні дозвіл  на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки                    
в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0342 га    –    землі    одно-   та     двоповерхової     житлової    
забудови  по  вул. Бєлінського, 36 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

51. Надати  Капінусу Олександру Юрійовичу та Капінус Олені Іванівні 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у  
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власність орієнтовною площею 0,0714  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Антонова, 18 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).     

52. Надати  Беззубову Олександру Миколайовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0726 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Валентини Терешкової, 169 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).        

53. Надати  Дячуку Петру Олександровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0426 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                             
вул. Омській, 9-в для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

54. Надати  Ботнаренко Лідії Степанівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,041 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                             
пров. Аджамському, 31 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

55. Надати  Сипливій Ніні Михайлівні, Сипливому Вячеславу 
Миколайовичу, Сипливому Ігору Вячеславовичу та Сипливому Олегу 
Вячеславовичу  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0508  га – землі одно- та 
двоповерхової  житлової  забудови  по вул. Тельмана, 31  для  будівництва  та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

56. Надати  Лебедку Миколі Володимировичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0398 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                             
вул. Дарвіна, 39 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

57. Надати  Слободенюку Миколі Миколайовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею  0,0596  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  
забудови по вул. Габдрахманова, 68 для    будівництва    та    обслуговування   
жилого   будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).        
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58. Надати  Петренко Вірі Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0701 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                              
вул. Братській, 56 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  
 59. Надати  Врадій Світлані Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0555 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                              
вул. Водогінній, 29 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

60. Надати  Стефановій  Вікторії Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0751 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                               
вул. Котовського, 53 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

61. Надати  Дерев'янко Вірі Семенівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0325 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Колгоспній, 16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).       

62. Надати  Лесовцю Віталію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,06  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Балтійській, 71 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

63. Надати  Бурдейному Володимиру Микитовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0377 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови по пров. Прорізному, 40 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01).  

64. Надати  Мельнику Миколі Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0602 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                          
пров. Макаренка, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

65. Надати  Демешко-Буяковій Ларисі Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною 
площею 0,0449 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови  
по пров. Саксаганського, 84 для    будівництва    та    обслуговування    
жилого   будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).        

66. Надати  Брайченку Миколі Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0600  га  – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Богдана Хмельницького, 31-а для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

67. Надати  Баранову Анатолію Степановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,0598 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової  забудови по вул. Ручайній, 22 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).                              

68. Надати Водяницькому Віктору Олексійовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0857 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови  по вул. Толстого, 27 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

69. Надати  Котану Миколі Івановичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0832 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                        
пров. Суворова, 36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

70. Надати Клімчуку Петру Ігнатовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0553 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                     
тупику Береславському, 22 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

71. Надати  Максименко Валентині Миколаївні та Настаулі Людмилі 
Анатоліївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0541 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови по вул. Херсонській, 61/51 для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   
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72. Надати Дешевенко Галині Дмитрівні дозвіл на розроблення 

технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0677 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                          
пров. Дунаєвського, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

73. Надати  Михайленко Тетяні Степанівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0448 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  
по пров. Саксаганського, 48 для будівництва та обслуговування жилого   
будинку,  господарських  будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01).  

74. Надати  Скляренку Валерію Григоровичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0571 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Шмідта, 33 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

 75. Надати  Рахмановій Владилені Володимирівні дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0605 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови  по пров. Арнаутовському,  56/2 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

76. Надати  Ворожко Марії Адамівні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                            
вул. Ватутіна, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

77. Надати  Кулик Лідії Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0755 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                                
вул. Десантників, 45 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

78. Надати Яровому Ігорю Андрійовичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0740  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови  по                                     
вул. Антонова, 16/16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   
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79. Надати Погорелову Віктору Вікторовичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0510 га – землі одно- та  двоповерхової житлової  забудови по 
пров. Дмитра Донського, 18/7 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

80. Надати  Бернатавічусу Юозасу Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0430 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
пров. Маріупольському 2-му, 3 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

81. Надати  Танцюрі Галині Кирилівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0340 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                             
вул. Авіаційній, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

82. Надати  Каретній Галині Андріївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0451 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
пров. Маріупольському 2-му, 8 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

83. Надати  Армашову Василю Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0633 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                            
тупику Озерному, 10/5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

84. Надати  Тарасенку Сергію Олександровичу та Правосудовій 
Валентині Миколаївні дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0522 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови по пров. Дагестанському, 17-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

85. Надати  Владимирському Ігору Михайловичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови  по вул. Ушакова, 72 для будівництва та обслуговування  
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

86. Надати  Бєлік Ганні Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі  (на місцевості) орієнтовною площею 0,0560 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Виставочному, 4 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

87. Надати  Хомутенку Олександру Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність  
орієнтовною площею 0,0563  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Ялтинській, 16 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

88. Надати Бубновічу Федору Кириловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0510 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                         
тупику Рибальському, 14 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

89. Надати  Богаченкову Олегу Павловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0626 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                            
пров. Новгородському 2-му, 10 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

90. Надати  Чаплинському Леоніду Леонідовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,0495 га  –  землі  одно- та   двоповерхової  житлової   забудови   по  
вул. Чернігівській, 16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

91. Надати  Тижновій Ользі Іванівні, Вихрист Олені Віталіївні, Бікі 
Сергію Володимировичу, Лободаєву Ігору Станіславовичу та Томіленко 
Людмилі Костянтинівні дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,1115 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Селище Миру, 15 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

92. Надати  Єфімовій Лідії Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0535 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по    
вул. Далекосхідній, 73 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

93. Надати Даскал Наталії Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0204 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
вул. Київській, 30 (квартира №1) для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

94. Надати  Коломієць Анатолію Михайловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0831 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
пров. Аджамському, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

95. Надати  Демідкіну Євгену Юрійовичу та Демідкіній Світлані 
Георгіївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0787  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Чернишевського, 62 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

 96. Надати  Шевченко Наталії Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0391 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
вул. Акмолінська, 42 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

97. Надати  Распряхіну Олексію Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у  власність орієнтовною  
площею 0,0765 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул. Енгельса, 31/109 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

 98. Надати  Єгоровій Ользі Григорівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0891 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по  
вул. Коцюбинського, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

99. Надати  Щебренко Наталі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
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площею 0,0950 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по   
вул. Кіровоградській, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

100. Надати  Остапенку Миколі Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0386 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
вул. Новгородській, 8/2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

101. Надати  Козирєвій Людмилі Євгенівні дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0306 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                             
вул. Новгородській, 8/2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

102. Надати  Головченку Федору Миколайовичу дозвіл  на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0969 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по проїзду Петровському, 3 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

103. Надати  Баклушиній Людмилі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0568 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Першотравневій, 16/13 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

104. Надати  Баланенку Максиму Олексійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,0983  га  –  землі   одно- та  двоповерхової  житлової  забудови   по   
вул. Московській, 155 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

105. Надати  Соколовській Ларисі Володимирівні та Ковтун Галині 
Олександрівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0593  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови по вул. Павлоградській, 25 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

106. Надати  Пономаренко Наталії Сергіївні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
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площею 0,0556 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по  
вул. Волгоградській, 101 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

107. Надати  Кульбашному Сергію Володимировичу та Потапенку 
Сергію Федоровичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0631  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Сєдова, 21 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

108. Надати  Самойленку Анатолію Тимофійовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення             
меж   земельної   ділянки   в  натурі  (на  місцевості)  безоплатно   у  власність  
орієнтовною площею 0,0570  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Глинки, 4 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

109. Надати  Перебийнісу Анатолію Дмитровичу та Колоту  Ігору 
Володимировичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0741  га – землі 
одно- та двоповерхової  житлової  забудови по вул. 40-річчя Перемоги, 18 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

110. Надати  Лук'янович Олені Валеріївні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0383 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул. Фісановича, 51 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

111. Надати  Березі Андрію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0376 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Осипенко, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

112. Надати  Марковій Любові Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0343 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Колгоспній, 53 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

113. Надати  Молодцовій Олені Олександрівні дозвіл  на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0427 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                          
вул. Донецькій, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

114. Надати  Григоращенку Ігору Васильовичу та Григоращенко Надії 
Іванівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0946 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Воронцовській, 1/14 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

115. Надати  Правді Вадиму Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0347 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул. Херсонській, 69 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

116. Надати  Ковтуненко Ірині Вікторівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0523 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул.  Краснодарській, 25 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

117.  Надати  Єсауленку Миколі Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0350 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                               
вул. Ціолковського, 75-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

118. Надати Ковбасюк Людмилі Анатоліївні, Венгеровському 
Анатолію Анатолійовичу та Венгеровському Віктору Анатолійовичу дозвіл 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0742  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. 40 років України, 1-г для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).     

119. Надати  Лебедюк Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0350 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул. Межовий  Бульвар, 13-а для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    
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120. Надати  Бєлко Валентині Василівні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0524 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул. Валентини Терешкової, 148 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).     

121. Надати  Сарапіоновій Ганні Яківні дозвіл  на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0297 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                               
вул. Осипенко, 51-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

122. Надати  Журавльовій Ользі Вячеславівні та Матрунецькому  Ігору 
Валентиновичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0600 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров.  Комінтерна, 1 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

123. Надати  Вербовському Василю Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0458 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул. Криворізькій, 60    для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

124. Надати Горбенку Володимиру Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0504 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по  
вул. Очаківській, 54 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

125. Надати  Карпінській Галині Борисівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0484 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                   
вул. Закарпатській, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

 126. Надати  Олійник Ірині Василівні та Олійнику Віктору 
Свиридовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0966  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Червоному, 38/2 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      
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 127. Надати  Гончаровій Зінаїді Леонідівні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,0591 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
пров. Межовому, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      

128. Надати  Міщенко Валентині Володимирівні та Крижановській 
Наталії Петрівні дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0600 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Червоногірській, 52 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

129. Надати  Ліненко Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0900 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                            
вул. Московській, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

130. Надати  Равчук Ларисі Василівні та Козачеку Василю 
Максимовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж    земельної   ділянки   в   натурі   (на місцевості) 
безоплатно у власність  орієнтовною   площею 0,1995  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Давидовському, 11 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      

131. Надати  Овчарову Віталію Вікторовичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,0594 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Івана Богуна, 101 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

132. Надати  Мокряку Андрію Олексійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0343 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по                            
вул. Донецькій, 49/33 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

133. Надати  Чекаленку Олександру Володимировичу  дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0600  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Ручайній, 1 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).     
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 134. Надати  Волкуновичу Олександру Євгенійовичу дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність  
орієнтовною площею 0,0504  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул.  Кіровоградській, 65-а для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

135. Надати  Налбадьян Людмилі Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0803 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                                
вул. Котовського, 32 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

136. Надати  Коноваловій Юлії Олегівні дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0325 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                              
вул. Ствольній, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

137. Надати  Полтавець Євгенії Василівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0394 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                               
пров. Кропивницького, 34 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

138. Надати  Осадчому Борису Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,0440 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул.  Карусельній, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

  139.  Надати  Петрович Марії Пилипівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в  натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0584 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
пров. Спаському, 48 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

140. Надати  Ломакіній Любові Василівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в  натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0510 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
вул. Воронезькій, 79 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     
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141. Надати  Калюжному Григорію Семеновичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по   
вул. Лелеківській, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

142. Надати  Ліхненку Олексію Геннадійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в  натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0298 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                            
пров. Коцюбинського, 42 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

143. Надати  Бугмій Світлані Леонідівні дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною              
площею  0,1000  га  –  землі   одно-  та  двоповерхової  житлової  забудови по  
вул. Волгоградській, 36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

144. Надати  Сторчевій Лідії Григорівні дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0258  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
пров. Перекопському, 29/63 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).      

145. Надати  Краснокутському Володимиру Анатолійовичу  дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0607  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Ентузіастів, 43 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

146. Надати Федоровій Юлії Костянтинівні дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною      
площею 0,0650 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по              
вул. Світлій, 3-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

147. Надати Сметані Людмилі Миколаївні та Олійнику Ігору 
Миколайовичу  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,1213  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Спускному, 32 для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

148. Надати  Дмитрієвій Лідії Павлівні дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0564  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                          
пров. Голубиному, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

149. Надати  Щербі Василю Миколайовичу дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0399 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                            
вул. Межовий Бульвар, 19-а для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

150. Надати  Цигульському Миколі Федосійовичу дозвіл на 
розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в  натурі  (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0433 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Черняхівському,  14 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

151. Надати  Коханенку Миколі Миколайовичу дозвіл  на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0546 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                         
пров. Кільцевому, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

152. Надати  Вінтенко Володимиру Степановичу дозвіл  на 
розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в  натурі  (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0567 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Чайковського, 63 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

153. Надати  Сабліній Валерії Олександрівні дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0293 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Партізанській, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

154. Надати Цибульчаку Віталію Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0949 га – землі одно- та двоповерхової житлової   
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забудови по вул. Українській, 13 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

155. Надати  Карлашу Віктору Миколайовичу дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0302 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Некрасова, 2/26 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

156. Надати Урюпіній  Галині Василівні та Скорупу Олегу 
Володимировичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0436  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Олени Журливої, 55/37 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

157. Надати  Куцарєвій Тетяні Леонідівні дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0756 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
пров. Сухомлинського, 23 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

158. Надати  Гуцул Олені Григорівні  дозвіл на розроблення   технічної 
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,0315 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
пров. Коцюбинського, 46 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

159. Надати  Татаренко Валерії Володимирівні дозвіл на розроблення   
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0445 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Криничуватій, 3-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

160. Надати Воїц Ірині Петрівні та Сіліоновій Анжелі Михайлівні  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,1060  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Кримській, 25 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

161. Надати  Ніколаєвій Ірині Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  



 25 
  
ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера)  
орієнтовною площею 0,0415 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Гранітній, 11 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

162. Надати  Фроловій Зінаїді Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера) орієнтовною 
площею 0,0429  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                   
вул. Ленінградській, 66/95 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

 163. Надати  Зеленському Денису Сергійовичу дозвіл  на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера) 
орієнтовною площею 0,0533 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Світлій, 96 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

164. Надати Тимофієвій Валентині Юхимівні та Шпильовій 
Олександрі Гаврилівні дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0723  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Бєлінського, 77 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

165.  Надати  Качаненку Володимиру Миколайовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею  0,0411  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  
забудови по пров. Добролюбова, 80 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

166.  Надати  Сарафанову Віктору Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
пров. Гулака Артемовського, 38 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

167.  Надати  Суркову Вадиму Олексійовичу та Сурковій Ірині 
Миколаївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0503   га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Баумана, 1 для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

 168. Надати  Чмиль Афанасії Лук'янівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Пальміро Тольятті, 132 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

169. Надати  Кулик Лідії Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0755  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                           
вул.  Десантників, 45 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

170. Надати  Стороженко Світлані Яківні, Стороженку Володимиру 
Володимировичу, Стороженку Олександру Володимировичу, Стороженку 
Володимиру Івановичу та Тихоненко Анні Володимирівні дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0946  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Філатова, 44 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

171. Надати  Левченко Олександрі Анисімівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0649 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по   
вул. Братській, 30 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

172. Надати  Балануці Василю Григоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною             
площею  0,0621  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової   забудови  по  
вул. Добролюбова, 63 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

173.  Надати  Миркотану Миколі Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Новозаводській, 57 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

 174. Надати  Гусаку Олександру Валентиновичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність  
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орієнтовною площею 0,0237 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Гоголя, 126 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

175. Надати  Банку Івану Михайловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0833  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                        
вул. Ольвіопольській, 1/26 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).    

176. Надати  Кіріченко Уліті Дем'янівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0366 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Аксьонкіної, 14-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

177. Надати  Гундарєвій Раїсі Василівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0539 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул.  Ціолковського, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

178. Надати  Добровольській Лініні Григорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0437 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Дем'яна Бєдного, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

179. Надати  Семенюк Ганні Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,0845  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Володі Дубініна, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

180. Надати дозвіл Бондарь Лідії Іванівні  на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0247  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                              
пров. Кавказькому, 2/9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

181. Надати  Чеканову Геннадію Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність  орієнтовною  
площею 0,0751 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
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вул. Житомирській, 37/18 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

182. Надати  Моспановій Тетяні Миколаївні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0484 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                                    
вул. Куйбишева, 55/61 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

183. Надати  Морараш Тетяні Олександрівні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0825 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                         
тупику Степовому, 1-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

184. Надати  Фіофілатовій Валентині Володимирівні та Фофановій 
Валентині Іванівні дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0542 га – землі  
одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Лелеківській, 25-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

185. Надати  Махині Ніні Володимирівні та Тичинській Олені 
Миколаївні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Врубеля, 6 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

186. Надати  Сарані Олександру Олександровичу та Сарані Марині 
Олександрівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0217 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови по вул. Вологодській, 39-б для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

187. Надати  Коровіній Надії Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0357 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                             
пров. Олександра Матросова, 24 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

188. Надати Соболь Євгену Юрійовичу та Соболь Яні Талиб-гизи 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо  



 29 
  
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0748 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по пров. Акимівському, 7 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

189. Надати  Шергіній Ельвірі Хасанівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0867 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Лазо, 61 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

190. Надати  Прокопенко Яні Олегівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0834 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                           
вул. Харківській, 16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

191. Надати Чербі Вікторії Олександрівні та Чербі Олександру 
Вікторовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0333 га – землі одно- та 
двоповерхової  житлової  забудови по пров. Новгородському 2-му, 6 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

192. Надати Гончаренку Олександру Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0614 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Середній П'ятихатській, 18 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

193. Надати  Малаховій Оксані Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0420 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Середній П'ятихатській, 18 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

194. Надати  Цуканову Василю Леонідовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0501 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
вул. Черкаській, 26 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   
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195. Надати  Гончарук Оксані Василівні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0459 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
пров. Новоселівському, 2-д для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

196. Надати  Шпильовому Володимиру Олександровичу, Шпильовій 
Світлані Василівні, Мацулю Василю Кондратовичу та Моцуль Надії 
Андріївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0567 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Садовій, 85 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

197. Надати  Попсуйко Наталі Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0512 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                                 
пров. Грибоєдова, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

198. Надати  Козлову Віктору Степановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0319 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                                
вул. Володимирській, 57 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

199. Надати  Кіяшко Лідії Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0341 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Володі Дубініна, 6-а для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

200. Надати  Димаряка Надії Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0259 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Володі Дубініна, 6-а для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

201. Надати  Гайдай Галині Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної   
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0385 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                         
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вул. Фісановича, 54 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

202. Надати  Бронніковій  Ользі Іванівні та Філюковій Людмилі 
Владислівівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0432 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Миргородському, 18 для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).                         

203. Надати  Рудіку Володимиру Григоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по  
пров. Колгоспному, 1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

204. Надати  Крадижону Миколі Леонтійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                               
вул. Родниковій, 1/4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

205. Надати  Лазарець Лідії Павлівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0333 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Ярославській, 87 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

206. Надати  Терещенко Костянтину Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                            
пров. Балківському, 25 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

207. Надати  Сандул Тетяні Михайлівні та Сандул Олександру 
Івановичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0676  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Канізькій, 9 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

208.  Надати  Марущаку Миколі Петровичу та  Коваль Лідії Тимофіївні 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність  орієнтовною  площею  0,0678  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  
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житлової  забудови по вул.  Воровського, 53 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)  (КВЦПЗ 02.01). 

209. Надати  Петленко Ніні Петрівні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0618  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Світлогорській 2-й, 24 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).   

210. Надати  Карповій Галині Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                    
пров. Військовому, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

211. Надати  Замурі Дмитру Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0980 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                                
вул. Таврійській, 32 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

212. Надати  Москаленко Оксані Олегівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0400 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по                              
вул. Вінницькій, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

213. Надати  Бондаренко Валентині Вікторівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                                   
вул. Інтернаціональній, 73 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).                                           

214. Надати Подопригорі  Анастасії Миколаївні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0600 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по  
вул. Московській, 190-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

215. Надати  Біріговій Раїсі Іванівні та Зюзько Світлані Василівні 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0402  га – землі одно- та двоповерхової  
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житлової  забудови по вул. Канатній, 6-а для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

216. Надати  Кравцовій Надії Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0602 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Районний Бульвар, 9 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

217. Надати  Шелест Ларисі Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0384 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                            
пров. Ізмаїльському, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

218. Надати  Нестеренко Світлані Григорівні та Кукуленко Євгенії 
Йосипівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0520 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Робочій, 19  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

219. Надати  Тихонову Євгену Олексійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0468 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  по 
пров. Мініна, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).    

220. Надати Талпі Ользі Вікторівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0592 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Свердлова, 114-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

221. Надати  Ситнику Вадиму Олексійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0525 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                                
вул. Комарова, 51 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

222. Надати  Шокарєвій Тетяні Федорівні та Пановій Ірині Валеріївні 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0698  га – землі одно- та двоповерхової  
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житлової  забудови по вул. Леваневського, 73 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)  (КВЦПЗ 02.01).  

223. Надати  Бушиній Тамарі Михайлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0714 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                          
вул. Глибка, 86 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

224. Надати  Андріановій Надії Рафаілівні, Богданову Анатолію 
Рафаіловичу, Сташенко Любові Рафаілівні, Наливайко Ірині Станіславівні та 
Богдановій Ларисі Рафаілівні  дозвіл на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в оренду  строком на 5 років орієнтовною площею 0,0998 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови по пров. Мініна, 6 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

225. Надати  Берест Валентині Павлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0471  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по  
вул. Пальміро Тольятті, 22 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01).  

226. Надати  Бєлову Дмитру Анатолійовичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0706 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                              
пров. Глинки, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).   

227. Надати  Мельник Ларисі Федорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0308  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                               
вул. Донецькій, 45 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

228. Надати  Тиндюку Олександру Федоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0349 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Леніна, 130-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

229. Надати Дяченко Людмилі Михайлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
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площею 0,0519 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Леваневського, 13  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

230. Надати Іванову Юрію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0757 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по    
вул. Ольвіопольській, 28 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

231. Надати Зейферту Богдану Олександровичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0403 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
пров. Олексіївському, 42 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

232. Надати Григор'євій Олені Львівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки                  
в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0304 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                      
вул. 9-го Січня, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

233.  Надати Троіліну Анатолію Вільямовичу та Прохоровій Наталії 
Вікторівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0700  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови по пров. Глинки, 13  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

234. Надати Русіновій Тетяні Миколаївні та Баєнку Олександру 
Миколайовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
визначення кадастрового номера)  орієнтовною площею 0,1200  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови по вул. Московській, 115 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

235. Надати Галенку Юрію Івановичу та Бурдейному Юрію 
Анатолійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0689  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови по вул. Єгорова, 62 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 
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236. Надати Щипакіну Миколі Михайловичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0347 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                             
вул. Братській 53-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

237. Надати Маліцькому Василю Андрійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0338 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Леваневського, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

238. Надати Болілому Леоніду Тимофійовичу та Прадіденко Наталії 
Анатоліївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,0562 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Виставочній, 8 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).      

239. Надати Лупаленко Людмилі Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0476  га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Чугуєвській, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).  

240. Надати Кунтишу Івану Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0676 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по  
вул. Авіаційній, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

241. Надати Флоренку Юрію Івановичу та Флоренку Анатолію 
Івановичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність орієнтовною площею 0,0606 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Габдрахманова, 58 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01).     

242. Надати Шевченко Ірині Петрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації щодо із землеустрою встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0268 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Першотравневій, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 
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243. Надати Войтовичу Олегу Олександровичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0603 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Павлоградській, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

244. Надати Кривенку Павлу Леонтійовичу дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із землеустрою щодо   встановлення   меж    
земельної  ділянки  в  натурі (на місцевості) безоплатно у власність  
орієнтовною площею 0,0600   га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Макаренка, 1-а для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

245. Надати Шелесту Олегу Володимировичу дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із землеустрою щодо   встановлення  меж    
земельної  ділянки  в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0550 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови по пров. Військовому, 13  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

246. Надати  Василенку Сергію Валерійовичу, Василенко Ользі 
Анатоліївні, Василенку Дмитру Сергійовичу та Онойченко Анні Сергіївні 
дозвіл   на розроблення технічної    документації   щодо   встановлення   меж    
земельної   ділянки   в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0658  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови по пров. Криничуватому, 6  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

247. Надати Мельниченко Валентині Павлівні дозвіл на розроблення 
технічної  документації із землеустрою  щодо   встановлення   меж    
земельної  ділянки  в  натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною площею 0,0714  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Тургенєва, 3 для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

248. Надати Калініній Аллі Олексіївні та Коцюр Олександру 
Олексійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо   встановлення   меж    земельної   ділянки   в    натурі (на місцевості) 
безоплатно у власність орієнтовною площею 0,07 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Українській, 61/45  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

249. Надати Салу Олександру Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
технічної  документації із землеустрою  щодо   встановлення   меж    
земельної  ділянки  в  натурі (на місцевості) безоплатно у власність  
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орієнтовною площею 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Голубиному, 9/18  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

250. Надати Неізвестній Оксані Анатоліївні дозвіл  на розроблення 
технічної  документації  із землеустрою щодо   встановлення   меж    
земельної   ділянки  в    натурі   (на   місцевості)   безоплатно  у   власність  
орієнтовною   площею  0,0486  га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Котовського, 82-а  для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01). 

 251. Надати Лопатці Антону Антоновичу  дозвіл  на розроблення 
технічної документації  із землеустрою щодо  встановлення   меж    земельної   
ділянки   в    натурі   (на   місцевості)   безоплатно  у   власність  орієнтовною  
площею 0,0540 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по  
вул. Маяковського, 86   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01). 

252. Надати  Калкіній Людмилі Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0654 га – землі садів в садовому товаристві "Урожай",  
ділянка № 217 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).   

253. Надати  Гегешидзе Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0491 га – землі садів в садовому товаристві "Комунальник", 
ділянка № 251 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).   

254. Надати  Сальнікову Миколі Юрійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0884 га – землі садів в садовому товаристві "Комунальник", 
ділянка № 696 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).     

255. Надати  Розборському Роману Вітольдовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею 0,1200 га – землі садів в садовому товаристві 
"Комунальник", ділянки № 853, 862 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

256. Надати  Алексєєвій Світлані Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0485 га – землі садів в садовому товаристві "Комунальник", 
ділянка  № 507 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).     

257. Надати  Борису Андрію Євгенійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
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площею 0,0503 га – землі садів в садовому товаристві "Комунальник", 
ділянка  № 328 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

258. Надати  Шолудько Аллі Петрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  
ділянок в натурі (на місцевості) безоплатно у власність  орієнтовною   
площею 0,1037 га – землі садів в садовому товаристві  "Комунальник", 
ділянки  № 109, 111 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

259. Надати Шенкевич Вікторії Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  площею 
0,0663  га – землі садів в садовому товаристві  "Червона Зірка", ділянка  
№ 484 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).      

260. Надати  Ташевій Світлані Михайлівні дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1000 га – землі садів в садовому товаристві  "Червона Зірка", 
ділянка № 15, лінія 11 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

261. Надати  Гончаровій Світлані Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною  площею 0,0559 га – землі садів 
в садовому товаристві  "Червона Зірка", ділянка № 351 для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05).     

262. Надати  Чорнію Юрію Павловичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1099 га – землі садів в садовому товаристві  "Червона Зірка", 
ділянка №  23, лінія 11 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

263. Надати Філатовій Світлані Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0644 га – землі садів в садовому товаристві  "Червона Зірка", 
ділянка № 406 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

264. Надати  Гумбуровій Любові Парфентіївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0637 га – землі садів в садовому товаристві "Червона зірка", 
ділянка №  60 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

265. Надати  Бабію Віктору Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0643 га – землі садів в садовому товаристві "Червона зірка", 
ділянка № 164 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

266. Надати Шурапову Сергію Володимировичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
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площею 0,0590 га – землі садів в  садовому товаристві "Червона зірка", 
ділянка № 416 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

267. Надати Тарасовій Світлані Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0543 га – землі садів в садівничому товаристві  ім. Тимірязєва, 
ділянка  № 420 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).      

268.  Надати  Баліцькому Ігорю Олександровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0742 га – землі садів в  садівничому товаристві  ім. Тимірязєва, 
ділянка  № 49 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).     

269. Надати  Панченко Ірині Сергіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної   
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1200  га – землі садів в  садівничому товаристві  ім. Тимірязєва, 
ділянки № 12, 221 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).   

270. Надати Біденко Валентині Вікторівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1200  га – землі садів в садівничому товаристві   ім. Тимірязєва, 
ділянки № 563, 565, 567  для ведення садівництва  (КВЦПЗ 01.05).    

271. Надати  Тішакову Анатолію Михайловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0418 га – землі садів в садівничому товаристві "Гірник",  
ділянка № 35 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).   

272. Надати  Лайші Ігорю Івановичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0823 га – землі садів в садовому товаристві "Тюльпан",  
ділянка № 10 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).   

273. Надати  Цуканову Дмитру Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки   в    натурі   (на   місцевості)   безоплатно   у   власність  орієнтовною   
площею 0,0759 га – землі садів в садовому товаристві "Тюльпан",  
ділянка № 36 для  ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

274. Надати  Губському Володимиру Валентиновичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею 0,1200  га – землі садів в садовому товаристві 
"Тюльпан",  ділянка № 33 для  ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

275. Надати Леті Миколі Григоровичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
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площею 0,1200 га – землі садів в садівницькому товаристві "Тюльпан", 
ділянка № 109 для  ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

276. Надати  Севериновій Людмилі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0685 га – землі садів в садовому товаристві "Тюльпан",   
ділянка № 32 для  ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

277. Надати  Тітову Олексію Євгенійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в  натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею  0,1200 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки № 760, 761 для  ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).   

278. Надати  Тітовій Тетяні Павлівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі  (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,1200 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки  № 597, 591 для  ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

279. Надати  Тітовій Катерині Павлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,1200 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки   № 751, 752 для  ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

280. Надати Попруженку Івану Володимировичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею 0,0675 га – землі садів в садівницькому товаристві 
"Дружба", ділянка №  754 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

281. Надати  Губрій Тамарі Дмитрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) орієнтовною площею 0,1200 га – землі садів в 
садівницькому товаристві "Дружба", ділянки № 347, 349 для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

282. Надати  Іванову Олександру Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0672 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянка № 594 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

283. Надати  Івановій Галині Вікторівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1200 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки  № 593, 595 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

284. Надати  Прочаковій Світлані Володимирівні дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність  
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орієнтовною  площею 0,0875 га – землі садів в садівницькому товаристві 
"Дружба", ділянки   № 767, 768 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

285. Надати  Прочакову Віктору Григоровичу дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1200 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки № 590, 592 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

286. Надати Гончаренку Сергію Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у  
власність орієнтовною  площею 0,1200 га – землі садів  в садівницькому 
товаристві "Дружба", ділянки № 762, 763, 764 для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05). 

287. Надати  Гончаренко Аллі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0921 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки  № 587, 589 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

288. Надати  Козаченку Георгію Антоновичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1200 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки  №  747, 748 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

289. Надати  Козаченко Ірині Василівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1200 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки № 749, 750 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

290. Надати  Ружиній Анастасії Вікторівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,1057 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки  № 758, 758-а для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

291. Надати  Недогіні Галині Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною  
площею 0,0739  га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянка № 403 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).    

 292. Надати  Кравченку Івану Павловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0595 га – землі садів в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянка № 206 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

293. Надати  Чернявському Віталію Анатолійовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність 
орієнтовною  площею 0,0800 га – землі садів в садівницькому товаристві 
"Аграрник", ділянка № 981 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

294. Надати  Козинцю Євгенію Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0800 га – землі садів в садівницькому товаристві "Аграрник", 
ділянка № 952 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

295. Надати  Лішнєвській Оксані Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0800 га – землі садів в садівницькому товаристві "Аграрник",  
ділянка № 755 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

296. Надати  Ємельянову Олексію Євгеновичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0800 га – землі садів в садівницькому товаристві "Аграрник", 
ділянка № 490 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

297. Надати  Пережило Галині Сергіївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0800 га – землі садів в садівницькому товаристві "Аграрник", 
ділянка № 354 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

298. Надати  Федоренку Дмитру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки   в   натурі   (на  місцевості)   безоплатно   у   власність   орієнтовною  
площею 0,0800  га – землі садів в садівницькому товаристві "Аграрник", 
ділянка № 856 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05).  

299. Надати  Савченку Олександру Степановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність орієнтовною   
площею 0,0800  га – землі садів в садівницькому товаристві "Аграрник", 
ділянка №  233 для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05). 

300. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок. 

301. 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 


