
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 07 квітня 2017 року                                                       № 942  
 

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 Кадукову Віталію Андрійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Обривному, 20 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Кадукову Віталію Андрійовичу у власність  

земельну ділянку по пров. Обривному, 20 (кадастровий  

номер 3510100000:33:264:0046) загальною площею 0,0299 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0299 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Крикуну Сергію Михайловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 28 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Крикуну Сергію Михайловичу у власність земельну 

ділянку по вул. Саратовській, 28 (кадастровий номер 

3510100000:42:360:0052) загальною площею 0,0341 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0341 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 
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3. Затвердити Криворучку Володимиру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Новгородській, 1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Криворучку Володимиру Васильовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Новгородській, 1 (кадастровий  

номер 3510100000:24:300:0046) загальною площею 0,0908 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0908 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Негрецькому Віталію Степановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Дачному, 28 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Негрецькому Віталію Степановичу у власність земельну 

ділянку по пров. Дачному, 28  (кадастровий номер 3510100000:46:358:0086) 

загальною площею 0,0490 га (у тому числі по угіддях: 0,0490 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Бондаренко Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Тихій, 18 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Бондаренко Валентині Іванівні у власність земельну 

ділянку по вул. Тихій, 18 (кадастровий номер 3510100000:46:358:0084) 

загальною площею 0,0708 га (у тому числі по угіддях: 0,0708 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Павлишину Павлу Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Павлишину Павлу Петровичу у власність  

земельну ділянку по пров. Прорізному, 14 (кадастровий  

номер 3510100000:17:104:0053) загальною площею 0,0534 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0534 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 



 
 

3   

7. Затвердити Раці Івану Семеновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Чернишевського, 121 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Раці Івану Семеновичу у власність земельну ділянку по 

вул. Чернишевського, 121 (кадастровий номер 3510100000:45:399:0036) 

загальною площею 0,0669 га (у тому числі по угіддях: 0,0669 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Михайлюк Тетяні Веніаминівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Степанка, 6-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Михайлюк Тетяні Веніаминівні у власність  

земельну ділянку по вул. Володимира Степанка, 6-а (кадастровий  

номер 3510100000:21:138:0054) загальною площею 0,0437 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0437 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

9. Затвердити Янкул Інні Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ярославській, 43  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Янкул Інні Леонідівні у власність  

земельну ділянку по вул. Ярославській, 43 (кадастровий  

номер 3510100000:11:091:0058) загальною площею 0,0326 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0326 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Мосієнку Леоніду Федоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Вітебській, 16 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Мосієнку Леоніду Федоровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Вітебській, 16 (кадастровий  

номер 3510100000:04:008:0036) загальною площею 0,0523 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0523 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Білому Дмитру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

пров. Молодогвардійському, 2-а  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Білому Дмитру Володимировичу у власність  

земельну ділянку по пров. Молодогвардійському, 2-а (кадастровий  

номер 3510100000:24:298:0014) загальною площею 0,0434 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0434 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

12. Затвердити Бородавкіну Віктору Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Степанова, 74  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Бородавкіну Віктору Олексійовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Степанова, 74 (кадастровий  

номер 3510100000:11:110:0037) загальною площею 0,0688 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0688 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Рожковій Валентині Анатоліївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Кондратюка, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Рожковій Валентині Анатоліївні у власність земельну 

ділянку по пров. Кондратюка, 5 (кадастровий номер 3510100000:48:413:0155) 

загальною площею 0,0980 га (у тому числі по угіддях: 0,0980 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Савицькому Анатолію Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Пилипа Хмари, 34/50 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Савицькому Анатолію Івановичу у власність  

земельну ділянку по вул. Пилипа Хмари, 34/50 (кадастровий  

номер 3510100000:18:107:0087) загальною площею 0,0586 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0586 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

15. Затвердити Микитенко Марії Пантеліївні технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність  

по пров. Радіальному 2-му, 6 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Микитенко Марії Пантеліївні у власність  

земельну ділянку по пров. Радіальному 2-му, 6 (кадастровий  

номер 3510100000:34:226:0053) загальною площею 0,0528 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0528 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

16. Затвердити Стрельніковій Євгенії Іванівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Стрельніковій Євгенії Іванівні у власність земельну 

ділянку по вул. Кільцевій, 55 (кадастровий номер 3510100000:19:142:0036) 

загальною площею 0,0539 га (у тому числі по угіддях: 0,0539 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Ходзицькому Сергію Дмитровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Франка, 29  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Ходзицькому Сергію Дмитровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Івана Франка, 29 (кадастровий  

номер 3510100000:17:119:0056) загальною площею 0,0822 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0822 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Потапенку Олександру Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Петропавлівській, 15 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Потапенку Олександру Григоровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Петропавлівській, 15 (кадастровий  

номер 3510100000:31:248:0065) загальною площею 0,0705 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0705 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. 

19. Затвердити Шевченко Любові Митрофанівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Середній В’їзд, 11 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Шевченко Любові Митрофанівні у власність  

земельну ділянку по пров. Середній В’їзд, 11 (кадастровий  

номер 3510100000:45:361:0072) загальною площею 0,0462 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0462 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

20. Затвердити Горкавченко Ніні Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Ломоносова, 16 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Горкавченко Ніні Андріївні у власність  

земельну ділянку по вул. Ломоносова, 16 (кадастровий  

номер 3510100000:21:160:0066) загальною площею 0,0829 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0829 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

21. Затвердити Бартковій Олені Дмитрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Володимирській, 57 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Бартковій Олені Дмитрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Володимирській, 57 (кадастровий  

номер 3510100000:11:098:0062) загальною площею 0,0370 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0370 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Таскаєвій Валентині Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Нестерова, 10  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Таскаєвій Валентині Миколаївні у власність  

земельну ділянку по пров. Нестерова, 10 (кадастровий  

номер 3510100000:25:156:0092) загальною площею 0,0720 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0720 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

23. Затвердити Станєвій Євгенії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Артилерійському 1-му, 8-а  
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Станєвій Євгенії Іванівні у власність  

земельну ділянку по пров. Артилерійському 1-му, 8-а (кадастровий  

номер 3510100000:24:314:0040) 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. 

24. Затвердити Яценко Оксані Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Прорізному, 4 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Яценко Оксані Миколаївні у власність земельну 

ділянку по пров. Прорізному, 4 (кадастровий номер 3510100000:17:104:0054) 

загальною площею 0,0405 га (у тому числі по угіддях: 0,0405 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Мартиненко Надії Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Кишинівській, 15  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Мартиненко Надії Олексіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Кишинівській, 15 (кадастровий  

номер 3510100000:42:353:0044) 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. 

26. Затвердити Синицькій Людмилі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Андріївській, 25  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Синицькій Людмилі Володимирівні у власність  

земельну ділянку по вул. Андріївській, 25 (кадастровий  

номер 3510100000:33:264:0047) загальною площею 0,0292 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0292 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

27. Затвердити Коновалову Іллі Андрійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Шевченка, 107 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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27.1. Передати Коновалову Іллі Андрійовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Шевченка, 107 (кадастровий  

номер 3510100000:24:245:0053) загальною площею 0,0826 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0826 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

28. Затвердити Глушковій Ганні Іудівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Крайовій, 4 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Глушковій Ганні Іудівні у власність земельну ділянку 

по вул. Крайовій, 4 (кадастровий номер 3510100000:45:372:0051) загальною 

площею 0,0505 га (у тому числі по угіддях: 0,0505 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Орєшкову Миколі Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Станіславській, 35  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Орєшкову Миколі Олексійовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Станіславській, 35 (кадастровий  

номер 3510100000:40:336:0039) загальною площею 0,0390 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0390 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

30. Затвердити Стібурковій Валентині Олексіївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 71  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Стібурковій Валентині Олексіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Саратовській, 71 (кадастровий  

номер 3510100000:42:376:0062) загальною площею 0,0446 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0446 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

31. Затвердити Татаровій Галині Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Степовому, 63 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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31.1. Передати Татаровій Галині Олександрівні у власність  

земельну ділянку по пров. Степовому, 63 (кадастровий  

номер 3510100000:24:167:0036) загальною площею 0,0928 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0928 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

32. Затвердити Скоробагаченко Тетяні Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

Майстерюка, 43 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Скоробагаченко Тетяні Володимирівні у власність  

земельну ділянку по вул. Романа Майстерюка, 43 (кадастровий  

номер 3510100000:46:348:0136) загальною площею 0,0677  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0677 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

33. Затвердити Украдиженку Миколі Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Халтуріна, 17-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Украдиженку Миколі Івановичу у власність земельну 

ділянку по вул. Халтуріна, 17-а (кадастровий номер 3510100000:46:397:0092) 

загальною площею 0,0502 га (у тому числі по угіддях: 0,0502 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Левак Катерині Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Овражній, 5 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Левак Катерині Григорівні у власність земельну 

ділянку по вул. Овражній, 5 (кадастровий номер 3510100000:42:364:0047) 

загальною площею 0,0456 га (у тому числі по угіддях: 0,0456 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Замковому Анатолію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Слов’янській, 31-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Замковому Анатолію Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Слов’янській, 31-а (кадастровий  
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номер 3510100000:11:123:0038) загальною площею 0,0356 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0356 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

36. Затвердити Міхєєвій Людмилі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Степана Разіна, 13 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Міхєєвій Людмилі Григорівні у власність  

земельну ділянку по вул. Степана Разіна, 13 (кадастровий  

номер 3510100000:24:144:0039) загальною площею 0,0952 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0952 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. 

37. Затвердити Жалобі Сергію Олексійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Баженова, 26 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Жалобі Сергію Олексійовичу у власність земельну 

ділянку по вул. Баженова, 26 (кадастровий номер 3510100000:40:346:0022) 

загальною площею 0,0395 га (у тому числі по угіддях: 0,0395 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. 

38. Затвердити Пихтіній Надії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Карабінерній, 79-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати Пихтіній Надії Василівні у власність земельну ділянку 

по вул. Карабінерній, 79-а (кадастровий номер 3510100000:36:310:0045) 

загальною площею 0,0158 га (у тому числі по угіддях: 0,0158 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. 

39. Затвердити Вівіч Ірині Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Андрія Матвієнка, 25-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Вівіч Ірині Юріївні у власність земельну ділянку по 

вул. Андрія Матвієнка, 25-а (кадастровий номер 3510100000:28:171:0085) 

загальною площею 0,0378 га (у тому числі по угіддях: 0,0378 га – 
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малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Федоровій Любові Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Гранітній, 66 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

40.1. Передати Федоровій Любові Федорівні у власність земельну 

ділянку по вул. Гранітній, 66 (кадастровий номер 3510100000:46:348:0135) 

загальною площею 0,0647 га (у тому числі по угіддях: 0,0647 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити Жданову Роману Леонідовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Військовому, 11-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Жданову Роману Леонідовичу у власність  

земельну ділянку по пров. Військовому, 11-а (кадастровий  

номер 3510100000:02:048:0022) загальною площею 0,0550 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0550 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

42. Затвердити Симоненко Людмилі Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Миколи Левитського, 45 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Симоненко Людмилі Миколаївні у власність  

земельну ділянку по вул. Миколи Левитського, 45 (кадастровий  

номер 3510100000:14:114:0065) загальною площею 0,0376 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0376 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. 

43. Затвердити Таранусі Валентині Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Омській, 5-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Таранусі Валентині Олександрівні у власність земельну 

ділянку по вул. Омській, 5-а (кадастровий номер 3510100000:46:390:0033) 

загальною площею 0,0409 га (у тому числі по угіддях: 0,0409 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

44. Затвердити Бурову Петру Олександровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Родниковій, 7 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

44.1. Передати Бурову Петру Олександровичу у власність земельну 

ділянку по вул. Родниковій, 7 (кадастровий номер 3510100000:27:192:0020) 

загальною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Подліпаєвій Євгенії Гаврилівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Акмолінській, 76  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати Подліпаєвій Євгенії Гаврилівні у власність  

земельну ділянку по вул. Акмолінській, 76 (кадастровий  

номер 3510100000:42:384:0045) загальною площею 0,0502 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0502 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. 

46. Затвердити Чудіновичу Миколі Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

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

пров. Великовисківському, 1/103 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

46.1. Передати Чудіновичу Миколі Михайловичу у власність  

земельну ділянку по пров. Великовисківському, 1/103 (кадастровий  

номер 3510100000:33:305:0148) загальною площею 0,0605 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0605 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

47. Затвердити Пустовіту Петру Михайловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Гаспаряна, 44/9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

47.1. Передати Пустовіту Петру Михайловичу у власність  

земельну ділянку по вул. Ігіта Гаспаряна, 44/9 (кадастровий  

номер 3510100000:11:098:0063) загальною площею 0,0343 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0343 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. 

48. Затвердити Стецику Вадиму Богдановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тургенєва, 54-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

48.1. Передати Стецику Вадиму Богдановичу у власність  

земельну ділянку по вул. Тургенєва, 54-а (кадастровий  

номер 3510100000:21:138:0055) загальною площею 0,0344 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0344 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

49. Затвердити Соболь Валентині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Мухіної, 40  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

49.1. Передати Соболь Валентині Вікторівні  у власність  

земельну ділянку по пров. Мухіної, 40 (кадастровий  

номер 3510100000:24:245:0054) загальною площею 0,0320 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0320 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. 

50. Затвердити Проценку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Рум’янцева, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

50.1. Передати Проценку Олександру Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Рум’янцева, 3 (кадастровий  

номер 3510100000:39:325:0079) загальною площею 0,0520  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0520 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

51. Затвердити Кузьміній Алісі Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Першотравневій, 62/84 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

51.1. Передати Кузьміній Алісі Сергіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Першотравневій, 62/84 (кадастровий  

номер 3510100000:17:120:0056) загальною площею 0,0468 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0468 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. 

52. Затвердити Козлітіній Ользі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Івана Богуна, 103 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

52.1. Передати Козлітіній Ользі Степанівні у власність  

земельну ділянку по вул. Івана Богуна, 103 (кадастровий  

номер 3510100000:05:037:0065) загальною площею 0,0448 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0448 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

53. Затвердити Костогризу Олександру Федоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Івана Богуна, 202  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

53.1. Передати Костогризу Олександру Федоровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Івана Богуна, 202 (кадастровий  

номер 3510100000:05:022:0035) загальною площею 0,0900 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0900 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

54. Затвердити Роїні Віктору Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Максима Залізняка, 30 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

54.1. Передати Роїні Віктору Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по пров. Максима Залізняка, 30 (кадастровий  

номер 3510100000:13:069:0041) загальною площею 0,0412 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0412 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

55. Затвердити Маковею Геннадію Валерійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Шевченка, 86  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

55.1. Передати Маковею Геннадію Валерійовичу у власність земельну 

ділянку по вул. Шевченка, 86 (кадастровий номер 3510100000:31:279:0043) 

загальною площею 0,0666 га (у тому числі по угіддях: 0,0666 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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56. Затвердити Горбунову Дмитру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Озерна Балка, 9-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

56.1. Передати Горбунову Дмитру Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Озерна Балка, 9-б (кадастровий  

номер 3510100000:27:186:0021) загальною площею 0,0614 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0614 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

57. Затвердити Гуляєвій Наталі Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 20 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

57.1. Передати Гуляєвій Наталі Володимирівні у власність земельну 

ділянку по вул. Яновського, 20 (кадастровий номер 3510100000:46:369:0029) 

загальною площею 0,0498 га (у тому числі по угіддях: 0,0498 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

58. Затвердити Рєпіній Людмилі Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

58.1. Передати Рєпіній Людмилі Вікторівні у власність земельну 

ділянку по вул. Волинській, 10 (кадастровий номер 3510100000:13:086:0049) 

загальною площею 0,0898 га (у тому числі по угіддях: 0,0898 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

59. Затвердити Гаркуші Раїсі Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Казанській, 12 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва.  

59.1. Передати Гаркуші Раїсі Георгіївні у власність земельну ділянку 

по вул. Казанській, 12 загальною площею 0,1697 га, з них: 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) (кадастровий номер 3510100000:03:018:0052), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,0697 га  (у 

тому числі по угіддях: 0,0697 га – багаторічні насадження), для 
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індивідуального садівництва (кадастровий номер 3510100000:03:018:0053) за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

60. Затвердити Голіковій Аллі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 98  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

60.1. Передати Голіковій Аллі Петрівні у власність земельну ділянку 

по вул. Прирічній, 98 (кадастровий номер 3510100000:48:415:0021) 

загальною площею 0,0860 га (у тому числі по угіддях: 0,0860 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. 

61. Затвердити Шібістій Марині Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул.  Водоп’янова, 75  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

61.1. Передати Шібістій Марині Петрівні  у власність земельну ділянку 

по вул. Водоп’янова, 75 (кадастровий номер 3510100000:45:377:0028) 

загальною площею 0,0796  га (у тому числі по угіддях: 0,0796  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. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 63. 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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