
ПРОЕКТ № 1325 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»__________ 2017 року                           №  ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Кіровоградської міської ради 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного 

кодексу України та розглянувши звернення  громадян., Кіровоградська 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 30 та 30.1 рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 768 «Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам», а саме: прізвище «Пошолок» на прізвище «Пашолок».  

2. Внести зміни до пункту 8 рішення Кіровоградської міської ради  

від 17 січня 2017 року № 767 «Про надання  дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам», а 

саме: замінити площу «0,0650 га» на площу «0,0717 га» 

 

 

Міський голова                                        А.Райкович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антонова 22 09 49 
  



 

  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 січня 2017 року                                             № 767 
 

Про надання  дозволів на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,              

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста,  

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Бугленку Володимиру Петровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Яворницького, 6 орієнтовною площею 0,1247 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), та площею 0,0247 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0247 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва, за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Надати Бузі Наталії Григорівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Яновського,  11 орієнтовною площею 0,1214 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), та площею 0,0214 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0214  га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва, за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

 3. Надати Шевні Світлані Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Казанській, 10 орієнтовною  площею 0,1591   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), та площею 0,0591 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0591 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва, за рахунок земель житлової та громадської забудови.  
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4. Надати Комащенку Віталію Анатолійовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Холодноярській, 79 орієнтовною площею 0,1025   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), та площею 0,0025  га 

(у тому числі по угіддях: 0,0025 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва, за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  

5. Надати Петрову Івану Пилиповичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Казанській, 27 орієнтовною 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. 

 6. Надати Кушнірову Івану Федоровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Чернишевського, 153-а орієнтовною площею 0,0488 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0488 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Надати Тишик Світлані Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Василя Стуса, 2/20 орієнтовною 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. 

8. Надати Стрижеусу Юрію Васильовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Володі Дубініна, 30, орієнтовною площею 0,0650 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  

9. 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 

 

 
Антонова 22 09 49 



ПРОЕКТ № 839  

 

 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 січня 2017 року         № 768 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

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

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

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

118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення 

громадян, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

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

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Новік Наталії Вадимівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Керченській, 7 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

1.1. Передати Новік Наталії Вадимівні у власність земельну ділянку по 

вул. Керченській, 7 (кадастровий номер 3510100000:04:006:0023) загальною 

площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях: 0,0614 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Сьомці Валентині Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Арнаутовському, 42 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Сьомці Валентині Михайлівні у  

власність земельну ділянку по пров. Арнаутовському, 42 (кадастровий  

номер 3510100000:46:389:0045) загальною площею 0,0506 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0506  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

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

забудови. 

3. Затвердити Сулеймановій Віталіні Веніамінівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Сулеймановій Віталіні Веніамінівні у власність  

земельну ділянку по вул. Ризькій, 24 (кадастровий  

номер 3510100000:04:035:0036) загальною площею 0,0761 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0761 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

4. Затвердити Бабченку Володимиру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

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

по вул. Сергія Хрипунова, 21 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Бабченку Володимиру Васильовичу у  

власність земельну ділянку по вул. Сергія Хрипунова, 21 (кадастровий  

номер 3510100000:48:421:0052) загальною площею 0,0500 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0500 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

5. Затвердити Притулі Степану Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Ціолковського, 46 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Притулі Степану Івановичу у власність  

земельну ділянку по вул. Ціолковського, 46 (кадастровий  

номер 3510100000:11:080:0082) загальною площею 0,0535 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0535 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

6. Затвердити Кулакевичу Віктору Стефановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  

натурі (на місцевості), що передається у власність по                                              

вул. Петропавлівській, 54 для будівництва та обслуговування жилого 

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

індивідуального садівництва.  
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6.1. Передати Кулакевичу Віктору Стефановичу у власність земельну 

ділянку по вул. Петропавлівській, 54 загальною площею 0,1077 га,  

з них: 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:38:308:0033) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0077 га (у тому числі по угіддях: 0,0077 га 

– землі садів), для індивідуального садівництва (кадастровий  

номер 3510100000:38:308:0034) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

7. Затвердити Бабасю Івану Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Бобринецький шлях  

(40-річчя Перемоги), 34 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Бабасю Івану Миколайовичу у власність земельну 

ділянку по вул. Бобринецький шлях (40-річчя Перемоги), 34 (кадастровий  

номер 3510100000:46:389:0046) загальною площею 0,0509 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0509 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

8. Затвердити Казак Людмилі Тимофіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Зеленогірській, 3 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Казак Людмилі Тимофіївні у власність земельну ділянку 

по вул. Зеленогірській, 3 (кадастровий номер 3510100000:05:043:0019) 

загальною площею 0,0908 га (у тому числі по угіддях: 0,0908 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Карпову Олександру Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Батуринській, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Карпову Олександру Олександровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:143:0086) по  

вул. Батуринській, 8, загальною площею 0,0455 га (у тому числі по              

угіддях: 0,0455 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 
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10. Затвердити Ковтун Валентині Миколаївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Спаському, 112 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Ковтун Валентині Миколаївні у власність земельну 

ділянку по пров. Спаському, 112 загальною площею 0,0239 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0239 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (кадастровий номер 3510100000:24:296:0019), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Селіверстову Олександру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Свободи, 21  

 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва.  

11.1. Передати Селіверстову Олександру Володимировичу у власність 

земельну ділянку по вул. Свободи, 21 загальною площею 0,1787 га,  

з них: 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:03:018:0045) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0787 га (у тому числі по угіддях: 0,0787 га 

– землі садів), для індивідуального садівництва (кадастровий  

номер 3510100000:03:018:0046) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

12. Затвердити Малко Ларисі Георгіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Петра Лахмана, 16/13   

 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Малко Ларисі Георгіївні у власність земельну ділянку 

по вул. Петра Лахмана, 16/13 (кадастровий номер 3510100000:17:108:0072) 

загальною площею 0,0821 га (у тому числі по угіддях: 0,0821 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Коваленко Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Сухомлинського, 1    

 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати  Коваленко Валентині Іванівні у власність земельну 

ділянку по пров. Сухомлинського, 1 (кадастровий                                               

номер 3510100000:50:429:0041) загальною площею 0,0736 га (у тому числі по 
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угіддях: 0,0736 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

14. Затвердити Тихому Анатолію Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Народній, 6-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва.  

14.1. Передати Тихому Анатолію Петровичу у власність земельну 

ділянку по вул. Народній, 6-а загальною площею 0,1800 га,  

з них: 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:05:042:0059) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га 

– землі садів), для індивідуального садівництва (кадастровий  

номер 3510100000:05:042:0058) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

15. Затвердити Тютюн Ірині Володимирівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 50    

 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Тютюн Ірині Володимирівні у власність земельну 

ділянку по вул. Харківській, 50 (кадастровий номер 3510100000:15:133:0044) 

загальною площею 0,0452 га (у тому числі по угіддях: 0,0452 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Купці Людмилі Григорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 83  

 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати  Купці Людмилі Григорівні у власність  

земельну ділянку по вул. Мінській, 83 (кадастровий  

номер 3510100000:02:030:0068) загальною площею 0,0533 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0533 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

17. Затвердити  Гаяну Миколі Гавриловичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Херсонському, 21 



 
 

6   

 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати  Гаяну Миколі Гавриловичу у власність земельну 

ділянку по пров. Херсонському, 21 (кадастровий  

номер 3510100000:45:361:0071) загальною площею 0,0461 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0461 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

забудови. 

18. Затвердити Безушку Сергію Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

Краснокутського, 56 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Безушку Сергію Олександровичу у власність  

земельну ділянку по вул. Юрія Краснокутського, 56 (кадастровий  

номер 3510100000:11:073:0017) загальною площею 0,0522 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0522 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

19. Затвердити Луценко Інні Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Ушакова, 70 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Луценко Інні Олександрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Ушакова, 70 (кадастровий  

номер 3510100000:46:380:0055) загальною площею 0,0760 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0760 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  

20. Затвердити Ярошевській Марині Анатоліївні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

Залізняка, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Ярошевській Марині Анатоліївні у власність  

земельну ділянку по пров. Максима Залізняка, 4 (кадастровий  

номер 3510100000:13:069:0036) загальною площею 0,0458 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0458 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  
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21. Затвердити Микитенку Євгену Алімовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Київській, 118 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Микитенку Євгену Алімовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Київській, 118 (кадастровий  

номер 3510100000:17:115:0072) загальною площею 0,0284 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0284 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

22. Затвердити Черкашину Андрію Юрійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Липи, 15 (Бєлінського) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Черкашину Андрію Юрійовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Юрія Липи, 15 (Бєлінського) (кадастровий  

номер 3510100000:11:071:00596) загальною площею 0,0231 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0231 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

23. Затвердити Декайлу Сергію Стефановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Микитенка, 49 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

23.1. Передати Декайлу Сергію Стефановичу у власність  

земельну ділянку по вул. Микитенка, 49  загальною площею 0,1204 га, з них 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування  

жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:48:431:0032) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0204 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0204 га – землі садів) для ведення садівництва (кадастровий  

номер 3510100000:48:431:0031) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

24. Затвердити Шмігіль Броніславі Францівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 2 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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24.1. Передати Шмігіль Броніславі Францівні у власність  

земельну ділянку по вул. Холодноярській, 2 (кадастровий  

номер 3510100000:04:041:0026) загальною площею 0,0666 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0666 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

25. Затвердити Тикман Любові Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по тупику Верхньому, 12 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Тикман Любові Петрівні у власність  

земельну ділянку по тупику Верхньому, 12  (кадастровий  

номер 3510100000:46:388:0066) загальною площею 0,0560 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0560 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

26. Затвердити Черновій Раїсі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Чугуєвській, 35 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Черновій Раїсі Василівні у власність  

земельну ділянку по вул. Чугуєвській, 35 (кадастровий  

номер 3510100000:48:415:0019) загальною площею 0,0500 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0500 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

27. Затвердити Лісовець Ларисі Олександрівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Богдана Хмельницького, 207 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

27.1. Передати Лісовець Ларисі Олександрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 207  загальною  

площею 0,2200 га, з них  площею 0,1000 га (у тому числі по  

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

будівництва та обслуговування  жилого  будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (кадастровий номер 3510100000:05:022:0031) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,1200 га  (у 

тому числі по угіддях: 0,1200 га – землі садів), для ведення садівництва 
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(кадастровий номер 3510100000:05:022:0032) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.   

28. Затвердити Козиревському Володимиру Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

28.1. Передати Козиревському Володимиру Івановичу у власність  

земельну ділянку по вул. Халтуріна, 28  загальною площею 0,1400 га, з них 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування  

жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:46:397:0087) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0400 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0400 га – землі садів), для ведення садівництва (кадастровий  

номер 3510100000:46:397:0088) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

29. Затвердити Димарецькій Марії Петрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Чугуєвській, 51 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Димарецькій Марії Петрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Чугуєвській, 51 (кадастровий  

номер 3510100000:48:415:0018) загальною площею 0,0655 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0655 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

30. Затвердити Пошолок Ользі Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Панаса Михалевича, 73 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Пошолок Ользі Віталіївні у власність  

земельну ділянку по вул. Панаса Михалевича, 73 (кадастровий  

номер 3510100000:11:111:0034) загальною площею 0,0671 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0671 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

31. Затвердити Ткаченко Ірині Станіславівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Григорія Синиці, 24 для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

31.1. Передати Ткаченко Ірині Станіславівні у власність  

земельну ділянку по вул. Григорія Синиці, 24  загальною площею 0,1498 га, з 

них площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:03:014:0023) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови та площею 0,0498 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0498 га – землі садів), для ведення садівництва (кадастровий  

номер 3510100000:03:014:0024) за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.   

32. Затвердити Грищенку Валерію Павловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Мінському, 68  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Грищенку Валерію Павловичу у власність  

земельну ділянку по пров. Мінському, 68 (кадастровий  

номер 3510100000:02:030:0067) загальною площею 0,0473 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0473 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

33. Затвердити Украдиженко Надії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Генерала Родимцева, 30 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Украдиженко Надії Василівні у власність  

земельну ділянку по вул. Генерала Родимцева, 30 (кадастровий  

номер 3510100000:42:352:0048) загальною площею 0,0657 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0657 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

34. Затвердити Ліпей Світлані Борисівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Ліпей Світлані Борисівні у власність  

земельну ділянку по вул. Дніпровській, 56 (кадастровий  

номер 3510100000:17:115:0017) загальною площею 0,0274 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0274 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
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будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

35. Затвердити Бондар Наталі Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Грибоєдова, 19 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Бондар Наталі Леонідівні у власність  

земельну ділянку по пров. Грибоєдова, 19 (кадастровий  

номер 3510100000:43:396:0070) загальною площею 0,0529 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0529 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

36. Затвердити Ковтуненко Ользі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

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

по вул. Олександрійській, 16/9 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Ковтуненко Ользі Володимирівні у власність  

земельну ділянку по вул. Олександрійській, 16/9 (кадастровий  

номер 3510100000:31:279:0041) загальною площею 0,0776 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0776 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

37. Затвердити Войтюк Ользі Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Олени Теліги, 52-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Войтюк Ользі Олександрівні у власність  

земельну ділянку по вул. Олени Теліги, 52-а (кадастровий  

номер 3510100000:11:077:0086) загальною площею 0,0687 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0687 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

38. Затвердити Бойко Катерині Євгеніївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Чернишевського, 97-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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38.1. Передати Бойко Катерині Євгеніївні у власність  

земельну ділянку по вул. Чернишевського, 97-а (кадастровий  

номер 3510100000:45:381:0033) загальною площею 0,0349 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0349 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

39. Затвердити Дудічу Олександру Степановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

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

пров. Олексіївському, 66 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Дудічу Олександру Степановичу у власність  

земельну ділянку по пров. Олексіївському, 66 (кадастровий  

номер 3510100000:46:401:0039) загальною площею 0,0574 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0574 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

41. 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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