
 

 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

    ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 19 грудня 2017 року                                                  № 1303 
 

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), міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Довгаленко Раїсі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Сєдова, 11  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Довгаленко Раїсі Василівні у власність земельну ділянку 

по пров. Сєдова, 11 (кадастровий номер 3510100000:31:281:0024) 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. 

2. Затвердити Геворкян Наталії Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Геворкян Наталії Юріївні у власність земельну ділянку 

по вул. Кільцевій, 43 (кадастровий номер 3510100000:19:142:0040) загальною 

площею 0,0530 га (у тому числі по угіддях: 0,0530 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 Крейтору Петру Валерійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Крейтору Петру Валерійовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Шахтарській, 76 (кадастровий  

номер 3510100000:21:152:0063) загальною площею 0,0637 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0637 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Джамай Жанні Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Олінського, 73-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Джамай Жанні Олександрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Івана Олінського, 73-а (кадастровий  

номер 3510100000:27:207:0037) загальною площею 0,0418 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0418 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

5.  Затвердити Стародубцову Анатолію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Барвистій, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 5.1. Передати Стародубцову Анатолію Володимировичу у  

власність земельну ділянку по вул. Барвистій, 17 (кадастровий  

номер 3510100000:43:341:0057) загальною площею 0,0507 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0507 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Рагозіну Кирилу Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Дагестанській, 16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 6.1. Передати Рагозіну Кирилу Олександровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Дагестанській, 16 (кадастровий  

номер 3510100000:16:103:0093) загальною площею 0,0618 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0618 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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



 
 

3   

7. Затвердити Стуканцеву Костянтину Леонідовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Юрія Бутусова, 21 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 7.1. Передати Стуканцеву Костянтину Леонідовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Юрія Бутусова, 21 (кадастровий  

номер 3510100000:34:226:0056) загальною площею 0,0481 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0481 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Кулик Надії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Бульвар, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Кулик Надії Іванівні у власність земельну ділянку по 

вул. Межовий Бульвар, 10 (кадастровий номер 3510100000:46:382:0037) 

загальною площею 0,0655 га (у тому числі по угіддях: 0,0655 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Фетько Ользі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Будівельників, 16-б  

  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 9.1. Передати Фетько Ользі Іванівні у власність земельну ділянку по 

вул. Будівельників, 16-б (кадастровий номер 3510100000:04:023:0056) 

загальною площею 0,0591 га (у тому числі по угіддях: 0,0591 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Палатовій Анні Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Волинській, 19-б  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

 10.1. Передати Палатовій Анні Олександрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Волинській, 19-б (кадастровий  

номер 3510100000:13:076:0028 ) загальною площею 0,0394 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0394 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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11. Затвердити Колодяжній Наталії Георгіївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Слободянюка, 103/15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 11.1. Передати Колодяжній Наталії Георгіївні у власність земельну 

ділянку по вул. Руслана Слободянюка, 103/15 (кадастровий  

номер 3510100000:21:169:0068) загальною площею 0,0337 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0337 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Дорошенку Олександру Леонідовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Салтикова - Щедріна, 56 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 12.1. Передати Дорошенку Олександру Леонідовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Салтикова - Щедріна, 56 (кадастровий  

номер 3510100000:18:113:0094) загальною площею 0,0689 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0689 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Добровольській Вікторії Вікторівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Бобринецький шлях, 63/45 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 13.1. Передати Добровольській Вікторії Вікторівні у  

власність земельну ділянку по вул. Бобринецький шлях, 63/45 (кадастровий  

номер 3510100000:43:365:0060) загальною площею 0,0609 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0609 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Дзюбі Любові Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

 14.1. Передати Дзюбі Любові Петрівні у власність земельну ділянку 

по вул. Степана Разіна, 35 (кадастровий номер 3510100000:24:144:0040) 

загальною площею 0,0671 га (у тому числі по угіддях: 0,0671 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 



 
 

5   

15. Затвердити Чернишенко Раїсі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Котового, 24 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 15.1. Передати Чернишенко Раїсі Миколаївні у власність  

земельну ділянку по пров. Сергія Котового, 24 (кадастровий  

номер 3510100000:50:417:0076) 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. 

16. Затвердити Цаприці Вірі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Петлюри, 87 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 16.1. Передати Цаприці Вірі Іванівні у власність земельну ділянку по 

вул. Симона Петлюри, 87 (кадастровий номер 3510100000:27:188:0091) 

загальною площею 0,0562 га (у тому числі по угіддях: 0,0562 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

 17. Затвердити Цукановій Антоніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

 17.1. Передати Цукановій Антоніні Іванівні у власність  

земельну ділянку по вул. Криничуватій, 7 (кадастровий  

номер 3510100000:24:172:0077 ) 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. 

18. Затвердити Полоз Валентині Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

 18.1. Передати Полоз Валентині Сергіївні у власність земельну 

ділянку по вул. Очаківській, 43 (кадастровий номер 3510100000:48:419:0028) 

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. 
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19. Затвердити Великороду Олександру Євгеновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Очаківській, 37 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Великороду Олександру Євгеновичу у власність 

земельну ділянку по вул. Очаківській, 37 (кадастровий  

номер 3510100000:48:419:0022) 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. 

20. Затвердити Іванову Віктору Анатолійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дагестанській, 14  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Іванову Віктору Анатолійовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Дагестанській, 14 (кадастровий  

номер 3510100000:16:103:0094) загальною площею 0,0524 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0524 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

21. Затвердити Пилипенку Федору Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Ростовському, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Пилипенку Федору Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по пров. Ростовському, 7 (кадастровий  

номер 3510100000:33:299:0060) загальною площею 0,0480 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0480 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

22. Затвердити Кузьменко Антоніні Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дунайській, 34 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Кузьменко Антоніні Іванівні у власність земельну 

ділянку по вул. Дунайській, 34 (кадастровий номер 3510100000:48:412:0032) 

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. 
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23. Затвердити Буткевичу Андрію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Архангельській, 77 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Буткевичу Андрію Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Архангельській, 77 (кадастровий  

номер 3510100000:36:310:0046) 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. 

24. Затвердити Голубовській Світлані Григорівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Санаторному, 21 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати  Голубовській Світлані Григорівні у власність  

земельну ділянку по пров. Санаторному, 21 (кадастровий  

номер 3510100000:46:406:0061) загальною площею 0,0737 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0737 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

25. Затвердити Ніколаєнко Ользі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Бульвар, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Ніколаєнко Ользі Анатоліївні у власність  

земельну ділянку по вул. Межовий Бульвар, 20 (кадастровий 

номер 3510100000:46:382:0056) загальною площею 0,0602 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0602 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити Воленко Марині Михайлівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Ціолковського, 38/69 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Воленко Марині Михайлівні у власність  

земельну ділянку по вул. Ціолковського, 38/69 (кадастровий  

номер 3510100000:11:080:0089) 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. 
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27. Затвердити Черепановій Олені Ігорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Олексіївському, 17 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Черепановій Олені Ігорівні у власність  

земельну ділянку по пров. Олексіївському, 17 (кадастровий  

номер 3510100000:46:395:0041) загальною площею 0,0549 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0549 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

28. Затвердити Філліповичу Володимиру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Філліповичу Володимиру Васильовичу у  

власність земельну ділянку по вул. Пушкіна, 57 (кадастровий  

номер 3510100000:33:212:0077) загальною площею 0,0622 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0622 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

29. Затвердити Сорокун Світлані Валеріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Глибка, 63 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Сорокун Світлані Валеріївні у власність земельну 

ділянку по вул. Глибка, 63 (кадастровий номер 3510100000:46:380:0058) 

загальною площею 0,0754 га (у тому числі по угіддях: 0,0754 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Єфіменко Світлані Миколаївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Єфіменко Світлані Миколаївні у власність земельну 

ділянку по вул. Ушакова, 5 (кадастровий номер 3510100000:46:362:0097) 

загальною площею 0,0559 га (у тому числі по угіддях: 0,0559 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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31. Затвердити Зозулі Василю Степановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Якуба Коласа, 10  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Зозулі Василю Степановичу у власність  

земельну ділянку по вул. Якуба Коласа, 10 (кадастровий  

номер 3510100000:48:431:0038) загальною площею 0,0869 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0869 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

32. Затвердити Караушу Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Новгородській, 66 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Караушу Володимиру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Новгородській, 66 (кадастровий  

номер 3510100000:24:295:0019) загальною площею 0,0377 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0377 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

33. Затвердити Потеряйко Ірині Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Полярній, 31 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Потеряйко Ірині Федорівні у власність земельну 

ділянку по вул. Полярній, 31 (кадастровий номер 3510100000:27:166:0049) 

загальною площею 0,0435 га (у тому числі по угіддях: 0,0435 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Жолтоноженку Анатолію Яковичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Ольги Кобилянської, 24 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Жолтоноженку Анатолію Яковичу у власність 

земельну ділянку по вул. Ольги Кобилянської, 24 (кадастровий  

номер 3510100000:48:431:0039) загальною площею 0,0584 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0584 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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35. Затвердити Тарану Григорію Вікторовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Прорізному, 18  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Тарану Григорію Вікторовичу у власність  

земельну ділянку по пров. Прорізному, 18 (кадастровий  

номер 3510100000:17:104:0056) загальною площею 0,0605 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0605 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

36. Затвердити Ткачук Галині Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Ростовському, 5  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Ткачук Галині Юріївні у власність земельну ділянку по 

пров. Ростовському, 5 (кадастровий номер 3510100000:33:299:0061) 

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. 

37. Затвердити Шаповаловій Ользі Миколаївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), що передаються у власність по вул. Казанській, 4  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва.  

37.1. Передати Шаповаловій Ользі Миколаївні у власність  

земельні ділянки по вул. Казанській, 4 загальною площею 0,1907 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 3510100000:03:018:0049), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0907 га  (у тому числі по угіддях: 0,0907 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва (кадастровий 

номер 3510100000:03:018:0050) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

38. Затвердити Шевченку Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), що передаються у власність по 

вул. Новгородській, 23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 

садівництва.  

38.1. Передати Шевченку Олександру Миколайовичу у власність 

земельні ділянки по вул. Новгородській, 23 загальною площею 0,1580  га, з 
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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 3510100000:24:300:0052), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0580 га  (у тому числі по угіддях: 0,0580 га – рілля), 

для ведення особистого селянського господарства (кадастровий  

номер 3510100000:24:300:0053) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

39. Затвердити Тарасову Олександру Дмитровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Тарана, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Тарасову Олександру Дмитровичу у власність земельну 

ділянку по вул. Тарана, 9 (кадастровий номер 3510100000:02:002:0424) 

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. 

40. Затвердити Парокінному Володимиру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Ушакова, 87 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Парокінному Володимиру Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:382:0050) по  

вул. Ушакова, 87  загальною площею 0,0570 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0570 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

41. Затвердити Котковцю Станіславу Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Адама Міцкевича, 2-б для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Котковцю Станіславу Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:35:232:0050) по вул. Адама 

Міцкевича, 2-б  загальною площею 0,0386 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0386 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

42. Затвердити Ковалевському Віталію Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Олега Паршутіна, 1-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Ковалевському Віталію Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:168:0011) по вул. Олега 

Паршутіна, 1-а загальною площею 0,0556 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0556 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

43. Затвердити Младаховському Петру Франковичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Барболіна, 56/2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Младаховському Петру Франковичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:390:0019) по  

вул. Барболіна, 56/2 загальною площею 0,0517 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0517 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

44. Затвердити Пеліхову Леоніду Алімовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Інгульській, 51-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

44.1. Передати Пеліхову Леоніду Алімовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:146:0062) по  

вул. Інгульській, 51-а  загальною площею 0,0397 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0397 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

45. Затвердити Снісар Лідії Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Квітковій, 28  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати Снісар Лідії Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:432:0057) по вул. Квітковій, 28 загальною 

площею 0,0689 га (у тому числі по угіддях: 0,0689 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

46. Затвердити Басенку Максиму Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Тульській, 35-в для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

46.1. Передати Басенку Максиму Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:370:0032) по вул. Тульській, 35-в   

загальною площею 0,0495 га (у тому числі по угіддях: 0,0495 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

47. Затвердити Дорофєєву Андрію Петровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Новослобідській, 13 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

47.1. Передати Дорофєєву Андрію Петровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:062:0136) по  

вул. Новослобідській, 13 загальною площею 0,0685 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0685 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

48. Затвердити Танічевій Ользі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Євгена Сверстюка, 2 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

48.1. Передати Танічевій Ользі Василівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:428:0087) по пров. Євгена Сверстюка, 2 

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. 

49. Затвердити Платону Юрію Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Степовому, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

49.1. Передати Платону Юрію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:179:0037) по пров. Степовому, 6  

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. 

50. Затвердити Загваздіній Ірині Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Олени Журливої, 31 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

50.1. Передати Загваздіній Ірині Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:090:0073) по вул. Олени 

Журливої, 31 загальною площею 0,0683 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0683 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

51. Затвердити Закузному Артуру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Прирічній, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

51.1. Передати Закузному Артуру Олександровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:410:0063) по  

вул. Прирічній, 18 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 Суровицькому Сергію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Юрія Власенка, 19-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

52.1. Передати Суровицькому Сергію Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:160:0069) по  

вул. Юрія Власенка, 19-а загальною площею 0,0311 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0311 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

53. Затвердити Доронченку Віктору Леонідовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Шахтарській, 36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

53.1. Передати Доронченку Віктору Леонідовичу  у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0069) по  

вул. Шахтарській, 36 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. 

54. Затвердити Кременецькій Наталії Іванівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Андріївській, 67 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

54.1. Передати Кременецькій Наталії Іванівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:293:0034) по  

вул. Андріївській, 67 загальною площею 0,0587 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0587 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

55. Затвердити Надутенко Любові Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

55.1. Передати Надутенко Любові Петрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:035:0054) по вул. Ризькій, 22 

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. 

56. Затвердити Черніковій Валентині Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Донецькій, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

56.1. Передати Черніковій Валентині Володимирівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0074) по  

вул. Донецькій, 7 загальною площею 0,0875 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0875 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

57. Затвердити Маліцькому Василю Андрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Леваневського, 10  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

57.1. Передати Маліцькому Василю Андрійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:071:0064) по  

вул. Леваневського, 10 загальною площею 0,0341 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0341 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

58. Затвердити Онищенко Марії Валентинівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Канізькій, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

58.1. Передати Онищенко Марії Валентинівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:071:0066) по вул. Канізькій, 12 

загальною площею 0,0426 га (у тому числі по угіддях: 0,0426 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

59. Затвердити Ковалю Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Паризької комуни, 41 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

59.1. Передати Ковалю Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:389:0052) по  

вул. Паризької комуни, 41 загальною площею 0,0898 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0898 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

60. Затвердити Самаріну Віталію Валерійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Веселковому, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

60.1. Передати Самаріну Віталію Валерійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:167:0038) по  

пров. Веселковому, 2 загальною площею 0,0610 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0610 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

61. Затвердити Скворцову Валерію Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Крутому, 32 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

61.1. Передати Скворцову Валерію Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:25:156:0094) по пров. Крутому, 32 

загальною площею 0,0774 га (у тому числі по угіддях: 0,0774 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

62. Затвердити Кравцю Віктору Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Барболіна, 71 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

62.1. Передати Кравцю Віктору Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:362:0098) по вул. Барболіна, 71 

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. 

63. Затвердити Бондаренко Катерині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Герцена, 13-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

63.1. Передати  Бондаренко Катерині Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:394:0060) по вул. Герцена, 13-а 

загальною площею 0,0343 га (у тому числі по угіддях: 0,0343 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

64. Затвердити Ткаченку Дмитру Петровичу  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Посадочній, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

64.1. Передати Ткаченку Дмитру Петровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:166:0052) по вул. Посадочній, 20 

загальною площею 0,0423 га (у тому числі по угіддях: 0,0423 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

65. Затвердити Підлубній Оксані Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Тобілевича, 29-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

65.1. Передати Підлубній Оксані Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:299:0063) по  

вул. Тобілевича, 29-б 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. 

66. Затвердити Головку Віктору Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Сергія Котового, 2  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

66.1. Передати Головку Віктору Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3522586600:55:000:0230) по  

вул. Сергія Котового, 2  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. 

67. Затвердити Жиминюк Людмилі Олексіївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), що передаються у власність по вул. Холодноярській, 

23   для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва.  

67.1. Передати Жиминюк Людмилі Олексіївні у власність земельні 

ділянки по вул. Холодноярській, 23 загальною площею 0,1151 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 3510100000:02:030:0070), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0151 га  (у тому числі по угіддях: 0,0151 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва (кадастровий 

номер 3510100000:02:030:0071) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

68. Затвердити Ситніку Олександру Павловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Краснодонській, 37  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва.  

68.1. Передати Ситніку Олександру Павловичу у власність земельні 

ділянки по вул. Краснодонській, 37 загальною площею 0,1360 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 3510100000:49:423:0065), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0360  га  (у тому числі по угіддях: 0,0360 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва (кадастровий 

номер 3510100000:49:423:0066) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

69. Затвердити Санниковій Тетяні Анатоліївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), що передаються у власність по вул. Очаківській, 33   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального садівництва.  

69.1. Передати Санниковій Тетяні Анатоліївні у власність земельні 

ділянки по вул. Очаківській, 33 загальною площею 0,1121 га, з них:  
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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 3510100000:48:419:0026), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0121 га  (у тому числі по угіддях: 0,0121 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва (кадастровий 

номер 3510100000:48:419:0027) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

70. Затвердити Душиній Наталії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 23  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

70.1. Передати Душиній Наталії Василівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:196:0055) по  

вул. Далекосхідній, 23  загальною площею 0,0501 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0501 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

71. Затвердити Ляховець Зої Трохимівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

71.1. Передати Ляховець Зої Трохимівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:196:0054) по вул. Далекосхідній, 20    

загальною площею 0,0561 га (у тому числі по угіддях: 0,0561 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

72. Затвердити Коваль Тетяні Юріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Чернігівській, 11  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

72.1. Передати Коваль Тетяні Юріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:40:319:0042) по вул. Чернігівській, 11     

загальною площею 0,0444 га (у тому числі по угіддях: 0,0444 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

73. Затвердити Фатєєву Олегу Олександровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Делегатській, 31  
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

73.1. Передати Фатєєву Олегу Олександровичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:035:0056) по  

вул. Делегатській, 31  загальною площею 0,0959 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0959 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

74. Затвердити Гліжинському Максиму Віталійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Миколи Левитського, 53-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

74.1. Передати Гліжинському Максиму Віталійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:114:0067) по  

вул. Миколи Левитського, 53-а загальною площею 0,0392 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0392 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

75. Затвердити Свирид Аллі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

75.1. Передати Свирид Аллі Михайлівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:169:0075) по вул. Донецькій, 35  

загальною площею 0,0781 га (у тому числі по угіддях: 0,0781 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

76. Затвердити Мирошніченко Аллі Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Водогінній, 19 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

76.1. Передати Мирошніченко Аллі Петрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:086:0050) по вул. Водогінній, 19 

загальною площею 0,0521 га (у тому числі по угіддях: 0,0521 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

77. Затвердити Федорову Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Панаса Михалевича, 32 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

77.1. Передати Федорову Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:085:0054) по  

вул. Панаса Михалевича, 32  загальною площею 0,0409  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0409 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

78. Затвердити Лимаренко Олександрі Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Олександра Олеся, 75 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

78.1. Передати Лимаренко Олександрі Миколаївні  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:136:0077) по  

вул. Олександра Олеся, 75 загальною площею 0,0969 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0969 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

79. Затвердити Гребенніку Анатолію Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Некрасова, 37/23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

79.1. Передати Гребенніку Анатолію Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:129:0046) по  

вул. Некрасова, 37/23 загальною площею 0,0643 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0643 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

80. Затвердити Осадчій Тамарі Юхимівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 38  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

80.1. Передати Осадчій Тамарі Юхимівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:02:030:0075) по пров. Мінському, 38 

загальною площею 0,0546 га (у тому числі по угіддях: 0,0546 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

81. Затвердити Шоколовій Олені Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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пров. Мотокросному, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

81.1. Передати Шоколовій Олені Анатоліївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:414:0017) по  

пров. Мотокросному, 17 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. 

82. Затвердити Таран Галині Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Прирічній, 34 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

82.1. Передати Таран Галині Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:411:0021) по вул. Нижній 

Прирічній, 34 загальною площею 0,0383 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0383 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

83. Затвердити Гавришу Володимиру Андрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Гранітному, 18  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

83.1. Передати Гавришу Володимиру Андрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:334:0056) по  

пров. Гранітному, 18 загальною площею 0,0387 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0387 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

84. Затвердити Милому Валентину Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Ольги Кобилянської, 16 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

84.1. Передати Милому Валентину Олександровичу  у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:431:0040) по  

пров. Ольги Кобилянської, 16 загальною площею 0,0534 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0534 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

85. Затвердити Ткаченку Анатолію Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Галушкіна, 97 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

85.1. Передати Ткаченку Анатолію Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:297:0028) по  

вул. Галушкіна, 97 загальною площею 0,0561 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0561 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

86. Затвердити Пилипишину Володимиру Олексійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Буровугільній, 15-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

86.1. Передати  Пилипишину Володимиру Олексійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:120:0058) по  

вул. Буровугільній, 15-а  загальною площею 0,0327 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0327 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

87. Затвердити Щелко Ірині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Кобилянської, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

87.1. Передати Щелко Ірині Вікторівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0037) по вул. Ольги Кобилянської, 4 

загальною площею 0,0548 га (у тому числі по угіддях: 0,0548 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

88. Затвердити Слободяник Ганні Сергіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ушакова, 66 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

88.1. Передати Слободяник Ганні Сергіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:380:0068) по вул. Ушакова, 66  

загальною площею 0,0713 га (у тому числі по угіддях: 0,0713 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

89. Затвердити Олійнику Євгену Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Чайковського, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

89.1. Передати  Олійнику Євгену Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:211:0042) по вул. Чайковського, 6 

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. 

90. Затвердити Катеринич Ніні Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Будівельників, 16-е  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

90.1. Передати Катеринич Ніні Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:023:0057) по  

вул. Будівельників, 16-е  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. 

91. Затвердити Петренко Аллі Леонідівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

тупику Береславському, 20 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

91.1. Передати  Петренко Аллі Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:198:0021) по тупику Береславському, 20 

загальною площею 0,0586 га (у тому числі по угіддях: 0,0586 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

92. Затвердити Кіріченко Ігорю Дмитрійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Олексіївському, 32 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

92.1. Передати Кіріченко Ігорю Дмитрійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:395:0046) по  

пров. Олексіївському, 32  загальною площею 0,0382 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0382 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

93. Затвердити Волченку Федору Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Чорноморській, 3   
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

93.1. Передати Волченку Федору Івановичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:372:0053) по  

вул. Чорноморській, 3 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. 

94. Затвердити Набоку Григорію Михайловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

94.1. Передати Набоку Григорію Михайловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:401:0041) по вул. Суворова, 43 

загальною площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

95. Затвердити Гончаровій Михайлині Павлівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по тупику Кар’єрному, 3  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

95.1. Передати Гончаровій Михайлині Павлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:409:0048) по  

тупику Кар’єрному, 3 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. 

96. Затвердити Юрченко Валентині Сімонівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Батуринській, 44   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

96.1. Передати Юрченко Валентині Сімонівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:160:0070) по  

вул. Батуринській, 44 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. 

97. Затвердити Ільїній Надії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Крутому, 46 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

97.1. Передати Ільїній Надії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:25:156:0095) по пров. Крутому, 46   

загальною площею 0,0343 га (у тому числі по угіддях: 0,0343 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

98. Затвердити Попову Олексію Олексійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Щедріна, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

98.1. Передати Попову Олексію Олексійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0097) по пров. Салтикова -

Щедріна, 10 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. 

99. Затвердити Паламарчук Світлані Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Інгульському, 22  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

99.1. Передати Паламарчук Світлані Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:108:0079) по  

пров. Інгульському, 22 загальною площею 0,0440 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0440 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

100. Затвердити Зеленській Оксані Анатоліївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Липи, 22 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

100.1. Передати Зеленській Оксані Анатоліївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:071:0065) по  

вул. Юрія Липи, 22 загальною площею 0,0519 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0519 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

101. Затвердити Гайворонській Наталії Вікторівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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пров. Уральському, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

101.1. Передати Гайворонській Наталії Вікторівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:023:0058) по  

пров. Уральському, 4 загальною площею 0,0775 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0775 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

102. Затвердити Олійнику Олегу Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Спаському, 54 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

102.1. Передати Олійнику Олегу Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:246:0070) по  

пров. Спаському, 54 загальною площею 0,0377 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0377 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

103. Затвердити Іванову Олексію Григоровичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Матросова, 39 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

103.1. Передати Іванову Олексію Григоровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:218:0051) по  

пров. Олександра Матросова, 39  загальною площею 0,0508 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0508 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

104. Затвердити Пономаренко Людмилі Сергіївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Десантників, 90/95 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

104.1. Передати Пономаренко Людмилі Сергіївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:381:0045) по  

вул. Десантників, 90/95 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. 

105. Затвердити Івановій Вікторії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 16 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

105.1. Передати Івановій Вікторії Петрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:388:0078) по  

пров. Глинки, 16 загальною площею 0,0553 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0553 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

106. Затвердити Флорі Володимиру Гавриловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

106.1. Передати Флорі Володимиру Гавриловичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:083:0029) по  

вул. Добролюбова, 74 загальною площею 0,0836 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0836 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

107. Затвердити Непотенко Любові Михайлівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Володі Дубініна, 8  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

107.1. Передати Непотенко Любові Михайлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:427:0070) по  

вул. Володі Дубініна, 8  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. 

108. Затвердити Тірон Валентині Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дніпровській, 33  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

108.1. Передати Тірон Валентині Андріївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:119:0058) по  

вул. Дніпровській, 33 загальною площею 0,0897 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0897 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

109. Затвердити Петріку Михайлу Андрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Холодноярській, 53  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

109.1. Передати Петріку Михайлу Андрійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:030:0074) по  

вул. Холодноярській, 53 загальною площею 0,0808 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0808  га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

110. Затвердити Тидоренку Георгію Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 81-а  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

110.1. Передати Тидоренку Георгію Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:384:0049) по  

вул. Саратовській, 81-а загальною площею 0,0593 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0593 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

111. Затвердити Юру Сергію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

111.1. Передати Юру Сергію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:125:0042) по вул. Лермонтова, 4 

загальною площею 0,0778 га (у тому числі по угіддях: 0,0778 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

112. Затвердити Немированому Миколі Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Куроп’ятникова, 14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

112.1. Передати Немированому Миколі Васильовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:315:0097) по  

вул. Куроп’ятникова, 14 загальною площею 0,0516 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0516 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

113. Затвердити Лазаренко Наталії Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Куроп’ятникова, 14-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

113.1. Передати Лазаренко Наталії Борисівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:315:0096) по  

вул. Куроп’ятникова, 14-а загальною площею 0,0525 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0525 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

114. Затвердити Козіцькій Катерині Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Світлій, 88 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

114.1. Передати Козіцькій Катерині Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:251:0037) по  

вул. Світлій, 88 загальною площею 0,0481 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0481 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

115. Затвердити Сокуру Сергію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Омській, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

115.1. Передати Сокуру Сергію Володимировичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:391:0224) по  

вул. Омській, 6 загальною площею 0,0663 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0663 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

116. Затвердити Гончару Федору Максимовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

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

Міхновського, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 

садівництва.  

116.1. Передати Гончару Федору Максимовичу у власність земельні 

ділянки по вул. Миколи Міхновського, 3 загальною площею 0,1142  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 3510100000:46:408:0044), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0142 га  (у тому числі по угіддях: 0,0142 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва (кадастровий 
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номер 3510100000:46:408:0045) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

117. Затвердити Данилишиній Наталії Віталіївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), що передаються у власність по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 64-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

індивідуального садівництва.  

117.1. Передати Данилишиній Наталії Віталіївні у власність земельні 

ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 64-а загальною площею 0,1396 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 3510100000:05:037:0066), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0396 га  (у тому числі по угіддях: 0,0396 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва (кадастровий 

номер 3510100000: 05:037:0067 ) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

118. Затвердити Журавель Світлані Михайлівні технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), що передаються у власність по 

вул. Шахтарській, 11/22  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 

садівництва.  

118.1. Передати Журавель Світлані Михайлівні у власність земельні 

ділянки по вул. Шахтарській, 11/22 загальною площею 0,1277 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 3510100000:21:175:0036), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та площею 0,0277 га  (у тому числі по угіддях: 0,0277 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва (кадастровий 

номер 3510100000:21:175:0037) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

119. Затвердити Гуцул Ользі Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул. Дніпровській, 46/27   для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

119.1. Передати Гуцул Ользі Борисівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:17:115:0077) по вул. Дніпровській, 46/27 

загальною площею 0,0481 га (у тому числі по угіддях: 0,0481 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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120. Затвердити Ткаченку Олексію Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Павлова, 34  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

120.1. Передати Ткаченку Олексію Григоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:152:0064) по вул. Павлова, 34 

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. 

121. Затвердити Гаєвській Орині Ігорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дарвіна, 22/39  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

121.1. Передати Гаєвській Орині Ігорівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:166:0053) по вул. Дарвіна, 22/39  

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. 

122. Затвердити Суровцову Віктору Юрійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Госпітальному 1-му, 16 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

122.1. Передати Суровцову Віктору Юрійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:285:0040) по  

пров. Госпітальному 1-му, 16 загальною площею 0,0591 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0591 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

123. Затвердити Василевській Лілії Кузьмівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Шахтарській, 89/9   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

123.1. Передати Василевській Лілії Кузьмівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:138:0057) по  

вул. Шахтарській, 89/9   загальною площею 0,0611 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0611 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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124. Затвердити Гонтареву Роману Валерійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Волгоградській, 15   для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

124.1. Передати Гонтареву Роману Валерійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:012:0039) по  

вул. Волгоградській, 15 загальною площею 0,0936 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0936 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

125. Затвердити Єську Віктору Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

125.1. Передати Єську Віктору Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:397:0094) по вул. Халтуріна, 17   

загальною площею 0,0756 га (у тому числі по угіддях: 0,0756 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

126. Затвердити Талді Василю Миколайовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Затишній, 52  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

126.1. Передати Талді Василю Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:074:0051) по вул. Затишній, 52     

загальною площею 0,0871 га (у тому числі по угіддях: 0,0871 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

127. Затвердити Науменко Варварі Миколаївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Болгарській, 44-а   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

127.1. Передати Науменко Варварі Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:066:0049) по  

вул. Болгарській, 44-а  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. 
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128. Затвердити Вознику Олександру Павловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Береговій, 31-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

128.1. Передати  Вознику Олександру Павловичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:081:0044) по вул. Береговій, 31-а   

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. 

129. Затвердити Русіній Ірині Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Глибка, 48/11 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

129.1. Передати Русіній Ірині Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:379:0032) по вул. Глибка, 48/11   

загальною площею 0,0332 га (у тому числі по угіддях: 0,0332 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

130. Затвердити Качан Тетяні Григорівні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Маріупольському 4-му, 3 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

130.1. Передати Качан Тетяні Григорівні у власність земельну  

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:438:0045) по  

пров. Маріупольському 4-му, 3 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. 

131. Затвердити Марковському Богдану Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

пров. Азовському, 1/94  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

131.1. Передати Марковському Богдану Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:019:0038) по  

пров. Азовському, 1/94 загальною площею 0,0521 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0521 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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132. Затвердити Мазур Тамарі Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Фісановича, 48   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

132.1. Передати Мазур Тамарі Михайлівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:345:0028) по вул. Фісановича, 48     

загальною площею 0,0397 га (у тому числі по угіддях: 0,0397 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

133. Затвердити Босій Ірині Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

тупику Береславському, 25 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

133.1. Передати  Босій Ірині Вікторівні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:24:198:0022) по тупику Береславському, 25 

загальною площею 0,0834 га (у тому числі по угіддях: 0,0834 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

134. Затвердити Одарченко Зінаїді Степанівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Леонтовича, 60 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

134.1. Передати Одарченко Зінаїді Степанівні  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:159:0033) по вул. Миколи 

Леонтовича, 60 загальною площею 0,0572 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0572 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

135. Затвердити Дюдіній Олені Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Сєрова, 32-б  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

135.1. Передати Дюдіній Олені Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:073:0061) по вул. Сєрова, 32-б 

загальною площею 0,0533 га (у тому числі по угіддях: 0,0533 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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136. Затвердити Матвієнко Валентині Тимофіївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Олени Теліги, 56/59 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

136.1. Передати Матвієнко Валентині Тимофіївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:082:0068) по  

вул. Олени Теліги, 56/59 загальною площею 0,0422 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0422 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

137. Затвердити Ліснік Аллі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 51/35  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

137.1. Передати Ліснік Аллі Олександрівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:360:0054) по  

вул. Таврійській, 51/35  загальною площею 0,0450 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0450 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

138. Затвердити Мусі Нателі Гівієвні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Гулого-

Гуленка, 1/94 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

138.1. Передати Мусі Нателі Гівієвні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:27:207:0038) по пров. Гулого-Гуленка, 1/94   

загальною площею 0,0632 га (у тому числі по угіддях: 0,0632 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

139. Затвердити Пігару Олександру Федоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Гетьмана Сагайдачного, 28 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

139.1. Передати Пігару Олександру Федоровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0146) по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 28 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. 
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140. Затвердити Федосенко Галині Дмитрівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Остроухова, 2-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

140.1. Передати Федосенко Галині Дмитрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:346:0025) по вул. Савелія 

Остроухова, 2-а загальною площею 0,0445 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0445 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

141. Затвердити Ларіоновій Валентині Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Вознесенській, 40-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

141.1. Передати Ларіоновій Валентині Михайлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:359:0064) по  

вул. Вознесенській, 40-а загальною площею 0,0397 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0397 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

142. Затвердити Подляскіній Вікторії Вікторівні технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

по пров. Артилерійському 1-му, 18 для будівництва та обслуговування 

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

142.1. Передати Подляскіній Вікторії Вікторівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:314:0042) по  

пров. Артилерійському 1-му, 18 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. 

143. Затвердити Галушко Ганні Миколаївні, Галушко Наталії Андріївні 

та Москаленку Миколі Вікторовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

вул. Коцюбинського, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

143.1. Передати Галушко Ганні Миколаївні, Галушко Наталії  

Андріївні та Москаленку Миколі Вікторовичу у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:104:0057) по  

вул. Коцюбинського, 9 загальною площею 0,0857 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0857 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. 

144. Затвердити Захарченко Валентині Григорівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Галушкіна, 58  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

144.1. Передати Захарченко Валентині Григорівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:245:0056) по вул. Галушкіна, 58  

загальною площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

145. Затвердити Рагозіну Вячеславу Іновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

вул.  Дагестанській, 16-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

145.1. Передати Рагозіну Вячеславу Іновичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:103:0095) по  

вул. Дагестанській, 16-а  загальною площею 0,0547 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0547 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

146. Затвердити Нєдєльку Анатолію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Кримській, 134/2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

146.1. Передати Нєдєльку Анатолію Володимировичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:394:0062) по  

вул.  Кримській, 134/2 загальною площею 0,0411 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0411 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

147. Затвердити Дяченко Надії Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров. Севастопольському, 16  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

147.1. Передати Дяченко Надії Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:005:0053) по  

пров. Севастопольському, 16   загальною площею 0,0498 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0498 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. 

148. Затвердити Самофалову Віктору Даниловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Саратовській, 36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

148.1. Передати Самофалову Віктору Даниловичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:360:0055) по  

вул. Саратовській, 36 загальною площею 0,0426  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0426 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

149. Затвердити Кокош Валентині Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Інгульській, 67-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

149.1. Передати Кокош Валентині Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:146:0067) по  

вул. Інгульській, 67-а  загальною площею 0,0880 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0880 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

150. Затвердити Шевченко Світлані Миколаївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Холодноярській, 44  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

150.1. Передати Шевченко Світлані Миколаївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:035:0057) по  

вул. Холодноярській, 44 загальною площею 0,0813 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0813 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

151. Затвердити Божку Івану Денисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мотокросній, 23  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

151.1. Передати Божку Івану Денисовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:414:0016) по вул. Мотокросній, 23 

загальною площею 0,0941 га (у тому числі по угіддях: 0,0941 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. 

152. Затвердити Ніколенку Василю Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Студентському, 9   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

152.1. Передати Ніколенку Василю Івановичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:15:133:0046) по  

пров. Студентському, 9 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. 

153. Затвердити Середі Валерію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Шахтарській, 36-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

153.1. Передати Середі Валерію Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0076) по  

вул. Шахтарській, 36-а  загальною площею 0,0294 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0294 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

154. Затвердити Кравченко Аллі Євгеніївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Середньому, 51-а   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

154.1. Передати Кравченко Аллі Євгеніївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:371:0039) по  

пров. Середньому, 51-а загальною площею 0,0394 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0394 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

155. Припинити Мирошниченку Михайлу Михайловичу Державний 

акт на право постійного користування землею (державна реєстрація  

від 25.07.2000 № 1362) загальною площею 1002,1 кв. м по  

пров. Солдатському, 5-б наданий на підставі рішення Кіровоградської міської 

ради від 17.09.1999 № 336 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 

особистого підсобного господарства.  

155.1. Затвердити Мірошниченку Михайлу Михайловичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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пров. Солдатському, 5-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

155.2. Передати Мірошниченку Михайлу Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:016:0032) по  

пров. Солдатському, 5-б 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. 

156. Затвердити Кунакову Юрію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Авіаційній, 14  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

156.1. Передати Кунакову Юрію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:079:0055) по вул. Авіаційній, 14  

загальною площею 0,0361 га (у тому числі по угіддях: 0,0361 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

157. Затвердити Бізяєвій Людмилі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Преображенській, 93 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

157.1. Передати Бізяєвій Людмилі Володимирівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:312:0027) по  

вул. Преображенській, 93  загальною площею 0,0294 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0294 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

158. Затвердити Пітушкану Сергію Георгійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Карбишева, 1-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

158.1. Передати Пітушкану Сергію Георгійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0147) по вул. Карбишева, 1-а  

загальною площею 0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

159. Затвердити Гуці Володимиру Даниловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Павлова, 13/56   
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

159.1. Передати Гуці Володимиру Даниловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:160:0071) по вул. Павлова, 13/56  

загальною площею 0,0397 га (у тому числі по угіддях: 0,0397 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

160. Затвердити Шевченко Галині Анатоліївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Левитського, 15/12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

160.1. Передати Шевченко Галині Анатоліївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:094:0171) по вул. Миколи 

Левитського, 15/12 загальною площею 0,0313 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0313 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

161. Затвердити Корецькій Людмилі Михайлівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Симона Петлюри, 65 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

161.1. Передати Корецькій Людмилі Михайлівні  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:188:0094) по вул. Симона 

Петлюри, 65 загальною площею 0,0359 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0359 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

162. Затвердити Лунгол Наталі Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ствольній, 22 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

162.1. Передати Лунгол Наталі Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:119:0039) по вул. Ствольній, 22  

загальною площею 0,0323 га (у тому числі по угіддях: 0,0323 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

163. Затвердити Алєксєєвій Наталі Валеріївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Марка Вовчка, 31  
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

163.1. Передати Алєксєєвій Наталі Валеріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:18:113:0095) по вул. Марка  

Вовчка, 31  загальною площею 0,0575 га (у тому числі по угіддях: 0,0575 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

164. Затвердити Сатулі Віті Анатоліївні технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

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

пров.  Вишняківському, 28-а  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

164.1. Передати Сатулі Віті Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:389:0048) по пров.  Вишняківському, 28-а    

загальною площею 0,0428 га (у тому числі по угіддях: 0,0428 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

165. Затвердити Яровенко Надії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по тупику Кар’єрному, 14    

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

165.1. Передати Яровенко Надії Миколаївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:409:0049) по  

тупику Кар’єрному, 14 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. 

166. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право 

на земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

167. 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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