
  

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 січня 2017 року                                                        № 772 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 4 Закону 

України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень”, статтею 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 

118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення 

громадян, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Кролевцю Віталію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Криворізькій, 17-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Кролевцю Віталію Олександровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Криворізькій, 17-а (кадастровий  

номер 3510100000:48:425:0025) загальною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Ніколаєнко Ірині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ігіта Гаспаряна, 39 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Ніколаєнко Ірині Іванівні у власність  

земельну ділянку по вул. Ігіта Гаспаряна, 39 (кадастровий  

номер 3510100000:24:245:0049) загальною площею 0,0564 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0564 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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3. Затвердити Скоромній Валентині Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  

пров. Херсонському, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Скоромній Валентині Михайлівні у спільну  

часткову власність земельну ділянку по пров. Херсонському, 20 що  

складає 1/3 частини від загальної площі 0,0453 га (кадастровий  

номер 3510100000:45:361:0059) (у тому числі по угіддях: 0,0453 га – землі 

одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Дєрдиці Олександру Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Краснодонському, 46 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Дєрдиці Олександру Івановичу у власність  

земельну ділянку по пров. Краснодонського, 46 (кадастровий  

номер 3510100000:49:423:0061) загальною площею 0,0531 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0531 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

5. Затвердити Мірошніченку Миколі Степановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Верхній Прирічній, 13 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Мірошніченку Миколі Степановичу у власність 

земельну ділянку по вул. Верхній Прирічній, 13 (кадастровий  

номер 3510100000:48:410:0062) загальною площею 0,0626 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0626 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

6. Затвердити Мучлер Марині Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Слов’янському, 6 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Мучлер Марині Анатоліївні у власність  

земельну ділянку по пров. Слов’янському, 6 (кадастровий  

номер 3510100000:14:137:0024) загальною площею 0,0514 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0514 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Головенко Наталії Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 13 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Головенко Наталії Сергіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Далекосхідній, 13 (кадастровий  

номер 3510100000:24:196:0049) загальною площею 0,0488 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0488 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Крижановському Павлу Павловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Отамана Костя 

Степового, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Крижановському Павлу Павловичу у власність земельну 

ділянку по вул. Отамана Костя Степового, 4 (кадастровий  

номер 3510100000:04:031:0021) загальною площею 0,0948 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0948 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Саванчук Світлані Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Карпатському, 19 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Саванчук Світлані Володимирівні  у власність  

земельну ділянку по пров. Карпатському, 19 (кадастровий  

номер 3510100000:24:155:0013) загальною площею 0,0424 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0424 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Грішіній Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Олеся Гончара, 43 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Грішіній Валентині Іванівні у власність  

земельну ділянку по вул. Олеся Гончара, 43 (кадастровий  

номер 3510100000:45:394:0053) загальною площею 0,0579 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0579 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

11. Затвердити Нагорному Олександру Павловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Чкалова, 55 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Нагорному Олександру Павловичу у власність 

земельну ділянку по вул. Чкалова, 55 (кадастровий  

номер 3510100000:27:166:0046) загальною площею 0,0690 га (у тому 

 числі по угіддях: 0,0690 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Смутко Світлані Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Архангельському, 8 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Смутко Світлані Миколаївні у власність  

земельну ділянку по пров. Архангельському, 8 (кадастровий  

номер 3510100000:02:002:0421) загальною площею 0,0939 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0939 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Тищенку Василю Олексійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Павлоградській, 9 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Тищенку Василю Олексійовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Павлоградській, 9 (кадастровий  

номер 3510100000:04:008:0032) загальною площею 0,0620 га (у тому  

числі по угіддях: 0,0620 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Постернаку Валентину Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Добролюбова, 59/20 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Постернаку Валентину Володимировичу у власність 

земельну ділянку по вул. Добролюбова, 59/20 (кадастровий  

номер 3510100000:13:087:0028) загальною площею 0,0682  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0682 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

15. Затвердити Котенку Валерію Дмитровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Аджамському, 14 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Котенку Валерію Дмитровичу у власність  

земельну ділянку по пров. Аджамському, 14 (кадастровий  

номер 3510100000:24:198:0018) загальною площею 0,0673  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0673 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

16. Затвердити Биковій Світлані Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Гастелло, 20 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Биковій Світлані Леонідівні у власність земельну 

ділянку по пров. Гастелло, 20 (кадастровий номер 3510100000:45:399:0034) 

загальною площею 0,0497 га (у тому числі по угіддях: 0,0497 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Биш Ірині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

пров. Студентському, 14/1 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати  Биш Ірині Вікторівні у власність земельну ділянку по 

пров. Студентському, 14/1 (кадастровий номер 3510100000:15:133:0045) 

загальною площею 0,0258 га (у тому числі по угіддях: 0,0258 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Зозулі Євгенії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Дунайській, 32 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Зозулі Євгенії Іванівні у власність земельну ділянку по 

вул. Дунайській, 32 (кадастровий номер 3510100000:48:412:0017) загальною 

площею 0,0668 га (у тому числі по угіддях: 0,0668 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Бистрову Леоніду Васильовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Микитенка, 51-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Бистрову Леоніду Васильовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Микитенка, 51-а (кадастровий  

номер 3510100000:48:431:0033) загальною площею 0,0650 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0650 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Ткаченку Івану Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Водяному, 4 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Ткаченку Івану Васильовичу у власність земельну 

ділянку по пров. Водяному, 4  (кадастровий номер 3510100000:36:321:0037) 

загальною площею 0,0529 га (у тому числі по угіддях: 0,0529 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Кушнарьову Сергію Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

пров. Кропивницького, 38 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Кушнарьову Сергію Михайловичу у власність  

земельну ділянку по пров. Кропивницького, 38 (кадастровий  

номер 3510100000:27:188:0085) загальною площею 0,0471 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0471 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Красножону Євгену Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Короленка, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Красножону Євгену Миколайовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Короленка, 35 (кадастровий  

номер 3510100000:14:094:0164) загальною площею 0,0623  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0623 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

23. Затвердити Юдіній Вікторії Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Костромській, 32  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Юдіній Вікторії Вікторівні у власність  

земельну ділянку по вул. Костромській, 32 (кадастровий  

номер 3510100000:13:093:0021) загальною площею 0,0303  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0303 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Солом’яній Любові Василівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Одеській, 24 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Солом’яній Любові Василівні у власність земельну 

ділянку по вул. Одеській, 24 (кадастровий номер 3510100000:38:291:0048) 

загальною площею 0,0518 га (у тому числі по угіддях: 0,0518 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

25.  Затвердити Мазуренку Сергію Анатолійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

пров. Приморському 1-у, 9 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Мазуренку Сергію Анатолійовичу у власність  

земельну ділянку по пров. Приморському 1-у, 9 (кадастровий  

номер 3510100000:43:341:0053) загальною площею 0,0399  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0399 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

 26. Затвердити Кубасову Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Ізмаїльській, 22 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Кубасову Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Ізмаїльській, 22 (кадастровий  

номер 3510100000:42:374:0032) загальною площею 0,0560  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0560 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

27. Затвердити Федоренко Тетяні Анатоліївні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Черняхівському, 3  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Федоренко Тетяні Анатоліївні у власність  

земельну ділянку по пров. Черняхівському, 3 (кадастровий  

номер 3510100000:45:387:0030)  загальною площею 0,0381  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

28. Затвердити Нужній Еріці Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Тобілевича, 2-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Нужній Еріці Олександрівні у власність земельну 

ділянку по вул. Тобілевича, 2-а  (кадастровий номер 3510100000:33:212:0062) 

загальною площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях: 0,0400 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Дегтярьовій Людмилі Іванівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія 

Краснокутського, 66 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Дегтярьовій Людмилі Іванівні у власність  

земельну ділянку по вул. Юрія Краснокутського, 66 (кадастровий  

номер 3510100000:11:080:0086) загальною площею 0,0479 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0479 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

30. Затвердити Кулик Лідії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Десантників, 45 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Кулик Лідії Миколаївні у власність земельну ділянку по 

вул. Десантників, 45  (кадастровий номер 3510100000:42:367:0050) загальною 

площею 0,0755 га (у тому числі по угіддях: 0,0755 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Діденко Ніні Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Санаторному, 23  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Діденко Ніні Петрівні у власність земельну ділянку по 

пров. Санаторному, 23 (кадастровий номер 3510100000:46:406:0001) 

загальною площею 0,0747 га (у тому числі по угіддях: 0,0747 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Токаревій Юлії Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Ялтинській, 18 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Токаревій Юлії Вікторівні у власність земельну ділянку 

по вул. Ялтинській, 18 (кадастровий номер 3510100000:40:319:0035) 

загальною площею 0,0681 га (у тому числі по угіддях: 0,0681 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Іздебській Лідії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Миколи 

Міхновського, 23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Іздебській Лідії Миколаївні у власність  

земельну ділянку по вул. Миколи Міхновського, 23 (кадастровий  

номер 3510100000:46:408:0040) загальною площею 0,0596 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0596 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

34. Затвердити Гуцал Марії Яківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Рязанській, 24 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Гуцал Марії Яківні у власність земельну ділянку по  

вул. Рязанській, 24  (кадастровий номер 3510100000:42:374:0031) загальною 

площею 0,0536 га (у тому числі по угіддях: 0,0536 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Злидніковій Ксенії Ігорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Олександра 

Матросова, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Злидніковій Ксенії Ігорівні у власність  

земельну ділянку по пров. Олександра Матросова, 18 (кадастровий  

номер 3510100000:24:196:0048) загальною площею 0,0371 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0371 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

36. Затвердити Романчук Ірині Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Карпатському, 14  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Романчук Ірині Миколаївні у власність  

земельну ділянку по пров. Карпатському, 14 (кадастровий  

номер 3510100000:24:144:0036) загальною площею 0,0741 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0741 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

37. Затвердити Сарані Катерині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Ялтинській, 8 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Сарані Катерині Василівні у власність земельну ділянку 

по вул. Ялтинській, 8 (кадастровий номер 3510100000:40:319:0041) 

загальною площею 0,0628 га (у тому числі по угіддях: 0,0628 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Русіну Олександру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 55  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати Русіну Олександру Васильовичу  у власність земельну 

ділянку по вул. Воронезькій, 55 (кадастровий номер 3510100000:42:370:0057) 

загальною площею 0,0420 га (у тому числі по угіддях: 0,0420 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

39. Затвердити Корецькій Вікторії Олегівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Городньому, 8 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Корецькій Вікторії Олегівні у власність  

земельну ділянку по пров. Городньому, 8 (кадастровий  

номер 3510100000:43:345:0026) загальною площею 0,0550 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0550 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

40. Затвердити Медведенку Вадиму Павловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 42-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Медведенку Вадиму Павловичу у власність земельну 

ділянку по вул. Прирічній, 42-а (кадастровий номер 3510100000:48:410:0061) 

загальною площею 0,0489 га (у тому числі по угіддях: 0,0489 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити  Коваленко Галині Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Львівській, 10 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Коваленко Галині Григорівні у власність земельну 

ділянку по вул. Львівській, 10 (кадастровий номер 3510100000:04:010:0037) 

загальною площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Мордовану Віталію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

пров. Морському, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Мордовану Віталію Володимировичу у  

власність земельну ділянку по пров. Морському, 8 (кадастровий  

номер 3510100000:45:359:0059) загальною площею 0,0528 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0528 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

43. Затвердити Поліщуку Руслану Григоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Павла Луньова, 29 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та ведення індивідуального садівництва.  

43.1. Передати Поліщуку Руслану Григоровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Павла Луньова, 29  загальною площею 0,1067  га, з 

них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:49:423:0059) (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого будинку,  господарських будівель і споруд 

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

площею 0,0067 га (кадастровий номер 3510100000:49:423:0060) (у тому числі 

по угіддях: 0,0067  га – багаторічні насадження), для ведення індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

44. Затвердити Саржевському Анатолію Герасимовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 29 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та ведення індивідуального садівництва.  

44.1. Передати Саржевському Анатолію Герасимовичу  у власність  

земельну ділянку по вул. Інгульській, 29 загальною площею 0,1313  га, з них: 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:17:108:0064) (у тому числі 

по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування  жилого будинку,  господарських будівель і 

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

забудови та площею 0,0313 га (кадастровий номер 3510100000:17:108:0065) 

(у тому числі по угіддях: 0,0313 га – землі садів), для ведення 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

 45. Затвердити Казаровій Раїсі Костянтинівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Панфьорова, 45 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати Казаровій Раїсі Костянтинівні у власність  

земельну ділянку по вул. Панфьорова, 45 (кадастровий  

номер 3510100000:48:432:0051) загальною площею 0,0536 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0536 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

46. Затвердити Білецькому Василю Петровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості), що передається у власність по пров. Петра Лахмана, 6 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

46.1. Передати Білецькому Василю Петровичу у власність  

земельну ділянку по пров. Петра Лахмана, 6 (кадастровий  

номер 3510100000:17:108:0074) загальною площею 0,0542 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0542  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

47. Затвердити Бугайову Олександру Віталійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Володимира 

Антоновича, 5-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

47.1. Передати Бугайову Олександру Віталійовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Володимира Антоновича, 5-а (кадастровий  

номер 3510100000:34:222:0065) загальною площею 0,0190 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0190 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

48. Затвердити Шубіній Людмилі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

пров. Правди, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

48.1. Передати Шубіній Людмилі Володимирівні у власність  

земельну ділянку по пров. Правди, 9 (кадастровий  

номер 3510100000:24:204:0031) загальною площею 0,0483 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0483 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

49. Затвердити Петрову Олександру Петровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Затишній, 33/7 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

49.1. Передати Петрову Олександру Петровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Затишній, 33/7 (кадастровий  

номер 3510100000:13:078:0038) загальною площею 0,0726 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0726 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

50. Затвердити Руденку Івану Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Євгена 

Сверстюка, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

50.1. Передати Руденку Івану Васильовичу у власність  

земельну ділянку по пров. Євгена Сверстюка, 4 (кадастровий  

номер 3510100000:48:428:0084) загальною площею 0,0429 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0429 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

51. Затвердити Доній Ірині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Преображенській, 65 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

51.1. Передати Доній Ірині Василівні у власність  

земельну ділянку по вул. Преображенській, 65 (кадастровий  

номер 3510100000:36:289:0094) загальною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

52. Затвердити Кібукевич Ларисі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Левитського, 56 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

52.1. Передати Кібукевич Ларисі Анатоліївні у власність  

земельну ділянку по вул. Миколи Левитського, 56 (кадастровий  

номер 3510100000:11:098:0059) загальною площею 0,0687 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0687 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

53. Затвердити Чинченко Ірині Кирилівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мечникова, 5-б  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

53.1. Передати Чинченко Ірині Кирилівні у власність  

земельну ділянку по вул. Мечникова, 5-б (кадастровий  

номер 3510100000:42:364:0040) загальною площею 0,0599 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0599 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

54. Затвердити Друмашко Надії Матвіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 77/30 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

54.1. Передати Друмашко Надії Матвіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Таврійській, 77/30 (кадастровий  

номер 3510100000:42:367:0044) загальною площею 0,0319 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0319 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

55. Затвердити Хижевському Вячеславу Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Зеленогірській, 50  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

55.1. Передати Хижевському Вячеславу Вікторовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Зеленогірській, 50 (кадастровий  

номер 3510100000:05:037:0061) загальною площею 0,0552 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0552 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

56. Затвердити Ігнатенко Олені Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Шкільній, 22 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

56.1. Передати Ігнатенко Олені Григорівні у власність  

земельну ділянку по вул. Шкільній, 22 (кадастровий  

номер 3510100000:48:424:0048) загальною площею 0,0872 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0872 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

57. Затвердити Трофімовій Наталії Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Зеленогірській, 43 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

57.1. Передати Трофімовій Наталії Федорівні у власність  

земельну ділянку по вул. Зеленогірській, 43 (кадастровий  

номер 3510100000:05:037:0062) загальною площею 0,0373  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0373 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

58. Затвердити Мілющенко Раїсі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по тупику Рибальському, 7-б  для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

58.1. Передати Мілющенко Раїсі Василівні у власність  

земельну ділянку по тупику Рибальському, 7-б (кадастровий  

номер 3510100000:46:401:0040) загальною площею 0,0625 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0625 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

59. Затвердити Терно Вірі Петрівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по тупику Верхньому, 9 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

59.1. Передати Терно Вірі Петрівні у власність земельну ділянку по 

тупику Верхньому, 9 (кадастровий номер 3510100000:46:388:0071) загальною 

площею 0,0465 га (у тому числі по угіддях: 0,0465 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

60.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 61. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 
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