
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  3 березня  2012 року                            № 1316 
 
Про передачу у власність земельних  
ділянок громадянам міста Кіровограда 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34             
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,               
статтею  56 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України та  розглянувши звернення громадян міста 
Кіровограда, 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.  Передати Сухаренко Тетяні Миколаївні, Сухаренку Олександру 
Миколайовичу, Сухаренку Денису Олександровичу та Дар'євій Вікторії 
Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку по                               
вул. Прилуцькій, 2 загальною площею 678,90 кв. м (у тому числі по угіддях:  
678,90 кв. м – 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.  Передати Рудич Лідії Володимирівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Артилерійському 2-му, 18-а 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. 

3. Передати Текученко Людмилі Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Амурській, 24   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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4. Передати  Янушу  Валентину Олександровичу у власність земельну 

ділянку по  вул. Кишинівській, 76   загальною площею 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) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

5. Передати Шурунзі Миколі Володимировичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Московській, 93-а   загальною площею 0,0634  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0634 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. Передати Шевчук Валентині Леонідівні у власність земельну 
ділянку по  пров. Азовському, 3  загальною площею 0,1907 га, з них: площею   
0,0927 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по 
угіддях: 0,0927    га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0980  га  –  
для    ведення   особистого селянського господарства,   у   тому   числі    по  
угіддях: 0,0980  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

7. Передати  Коханенку Анатолію Дем'яновичу (13/20 ч. 
домоволодіння) та Галицькій Світлані Вікторівні (7/20 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  пров. Перемоги, 18  загальною площею    
0,0555 га (у тому числі по угіддях:  0,0555  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. Передати  Косих Аллі Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) та Косих Інні 
Олександрівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по                
пров. Крутому, 30   загальною площею 0,1040 га (у тому числі по угіддях:  
0,1040  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. Передати  Даниловій Надії Василівні (18/25 ч. домоволодіння)  та 
Чоботар Тетяні Борисівні (7/25 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Добролюбова, 30    загальною площею 0,0538  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0538  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. 

10. Передати  Іщенко Любові Михайлівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Кіровоградській, 53  загальною площею 0,1000 га (у            
тому  числі  по  угіддях:  0,1000  га – землі одно - та  двоповерхової  житлової  
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забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

11. Передати Боровік  Олені Іванівні, Боровіку Євгену Олексійовичу, 
Іванову Павлу Михайловичу, Боровік Артему Євгенійовичу (2/3 ч. 
домоволодіння та Боровік Олені Іванівні (1/3 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по  вул.  Глинки, 34-а   загальною площею 0,0291 га (у тому 
числі по угіддях:  0,0291 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

12. Передати  Гринчуку Костянтину Віталійовичу (1/12 ч. 
домоволодіння) та Гринчуку Володимиру Григоровичу (11/12 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  вул. Сєрова, 14    
загальною площею 0,0520  га (у тому числі по угіддях:  0,0520  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. Передати Розумкову Сергію Олександровичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Воровського, 16    загальною площею 0,0512  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0512 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. Передати  Сідоруку Василю Павловичу  у власність земельну 
ділянку по  пров.  Мухіної, 30  загальною площею 0,0318  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0318  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

15. Передати  Пінчук Тетяні Семенівні (2/3 ч. домоволодіння), Пацан 
Наталії Андріївні (1/6 ч. домоволодіння) та Пацан Ірині Андріївні (1/6 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  вул. Байкальській, 85    
загальною площею 0,0447  га (у тому числі по угіддях:  0,0447  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. Передати Лук'янченку  Олександру Сергійовичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Бабушкіна, 31/72    загальною площею 0,0709  га    
(у тому числі по угіддях:  0,0709  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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17. Передати Новицькому Володимиру Архиповичу у власність 

земельну ділянку по  вул.  Таврійській, 28   загальною площею 0,1259 га, з 
них: площею  0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  
числі  по угіддях: 0,1000   га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею  0,0259  га  –  для    ведення   особистого селянського господарства,   
у   тому   числі    по  угіддях: 0,0259  га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

18. Передати Данілову Олегу Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Лазо, 29 загальною площею 0,0396   га (у тому числі по 
угіддях:  0,0396   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. Передати Дулі Віталію Олексійовичу  у власність земельну ділянку 
по  пров. Очаківському, 4 загальною площею 0,0570   га (у тому числі по 
угіддях:  0,0570 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. Передати  Божій Вікторії Володимирівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Богдана Хмельницького, 176    загальною площею 0,2388 га, 
з них: площею  0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  
числі  по угіддях: 0,1000   га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею  0,1388  га  –  для    ведення   особистого селянського господарства,   
у   тому   числі    по  угіддях: 0,1388  га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

21. Передати  Бондаренко Аллі Вячеславівні (57/100 ч. домоволодіння) 
та Клименку Володимиру Іллічу (43/100 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по  пров.  Лелеківському 2-му, 14 загальною площею 
0,0525 га (у тому числі по угіддях:  0,0525  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. Передати Нертику Василю Михайловичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Новгородській, 33/119   загальною площею 0,0688  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0688 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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23. Передати  Скрипчук Наталії Павлівні (1/2 ч. домоволодіння) та 

Скрипчуку Віталію Павловичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Канізькій, 25   загальною площею 0,0554   га (у тому числі по 
угіддях:  0,0554  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. 

24. Передати Циганковій Світлані Іванівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Воронезькій, 10   загальною площею 0,0383   га (у тому числі 
по угіддях:  0,0383  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. Передати Куліковій Тамарі Іванівні   у власність земельну ділянку 
по  пров. Мотокросному, 37  загальною площею 0,0510   га (у тому числі по 
угіддях:  0,0510  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. Передати Ткаченко Надії Олексіївні   у власність земельну ділянку 
по  вул. Мінській, 129   загальною площею 0,0551 га (у тому числі по угіддях:  
0,0551  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. Передати Лопушенко Олені Олександрівні (3/4 ч. домоволодіння) 
та Лопушенку Олександру Павловичу (5/20 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по  вул. Інтернаціональній, 39/16 загальною площею  
0,0511   га (у тому числі по угіддях:  0,0511  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

28. Передати  Поляковій Олександрі Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Мініна, 14/3  загальною площею 0,1062 га, з них: площею  
0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по 
угіддях: 0,1000   га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0062  га  –  
для    ведення   садівництва,   у   тому   числі    по  угіддях: 0,0062  га – сади, 
за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

29. Передати  Шуляренку Василю Івановичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Колгоспному, 2-б   загальною площею  0,0338  га                             
(у тому числі по угіддях:  0,0338   га – землі одно- та двоповерхової                 
житлової  забудови)  для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

30. Передати  Пихтіну Миколі Івановичу  у власність земельну ділянку 
по  пров. Веселому, 48   загальною площею  0,0904  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0904  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. Передати Брижицькому Олексію Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Червоному, 11   загальною площею  0,0640    га (у тому 
числі по угіддях:  0,0640   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. 

32. Передати Макарову Володимиру Івановичу    у власність земельну 
ділянку по  пров. Артилерійському 2-му, 1   загальною площею  0,0594  га                   
(у тому числі по угіддях:  0,0594  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. Передати Костенко Олені Вікторівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Іванченку Віталію Вікторовичу (1/2 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  вул. Керченській, 15  загальною площею  0,0564    га (у тому 
числі по угіддях:  0,0564  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. Передати Солових Тамарі Михайлівні (1/4 ч. домоволодіння), 
Солових Ларисі Андріївні (1/4 ч. домоволодіння), Солових Андрію 
Євгеновичу (1/4 ч. домоволодіння) та Солових Євгену Костянтиновичу               
(1/4 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по                                         
вул.  Арсенія Тарковського, 24 загальною площею  0,0319  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0319   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. 

35. Передати  Стрижеус Ользі Василівні, Стрижеусу Василю 
Олексійовичу (11/20 ч. домоволодіння) та Іванову Сергію Вільковичу (9/20 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул. Кавказька Площа, 3  
загальною  площею  0,1013  га (у  тому  числі  по  угіддях:   0,1013  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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36. Передати Дорошенку Миколі Анатолійовичу (9/25 ч. 

домоволодіння) та  Калінічевій Євдокії Григорівні (23/50 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  пров. 1-го Січня, 9  загальною                           
площею  0,0685   га (у тому числі по угіддях:  0,0685  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.  Передати Кислій Людмилі Михайлівні у власність                            
земельну ділянку по  вул. Валентини Терешкової, 175 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. 

38. Передати Грон Ользі Миколаївні  (1/2  ч. домоволодіння) та  
Сидоренку Сергію Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Радищева, 15   загальною  площею  0,0702  га              
(у тому числі по угіддях:  0,0702   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. Передати  Чинченко Ларисі Василівні у власність земельну ділянку 
по пров. Акимівському, 24-а    загальною  площею  0,0361  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0361   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. Передати Семківу Павлу Юрійовичу   у власність земельну ділянку 
по пров. Маріупольському 1-му, 9  загальною  площею  0,0451   га (у тому 
числі по угіддях:  0,0451    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. 

41. Передати Бардакову Миколі Корнійовичу у власність земельну 
ділянку по пров. Очаківському, 11 загальною  площею  0,0520   га (у тому 
числі по угіддях:  0,0520  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. 

42. Передати Береговій Валентині Андріївні  у власність земельну 
ділянку по вул. Херсонській, 29   загальною  площею  0,0600  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0600   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для  

 
 
 



 8   
 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

43. Передати  Беззубову Михайлу Григоровичу (17/20 ч. 
домоволодіння) та Кареліну Миколі Михайловичу (3/20 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по вул. Першотравневій, 30/8 загальною                     
площею  0,0499  га (у тому числі по угіддях:  0,0499  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. 

44. Передати Радченку Олександру Володимировичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Радченко Ліні Вікторівні (1/2 ч. домоволодіння)  у 
власність земельну ділянку по вул. Посадочній, 49  загальною                         
площею  0,0546    га (у тому числі по угіддях:  0,0546   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. 

45. Передати Нетесу Володимиру Семеновичу  у власність земельну 
ділянку по пров. Мотокросному, 86  загальною  площею  0,0674  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0674 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

46. Передати Кузнєцову Миколі Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по пров. Горохова, 6  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. 

47. Передати Горілій Галині Миколаївні  у власність земельну ділянку 
по вул. Посадочній, 21   загальною  площею  0,0538 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0538 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. 

48. Передати Янковій Вірі Василівні (21/25 ч. домоволодіння) та 
Янкову Євгенію Євгенійовичу (4/25 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по вул. Чехова, 37   загальною  площею  0,0801  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0801  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. 

49. Передати Супруненку Віктору Олександровичу у власність 
земельну  ділянку  по  вул. Зеленогірській, 35   загальною  площею  0,0504  га  
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(у тому числі по угіддях:  0,0504  га – землі одно- та двоповерхової             
житлової   забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,   
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та  громадської забудови. 

50. Передати Медведчук Галині Борисівні  у власність земельну 
ділянку  по  пров.  Степовому,  57-а  загальною   площею  0,0590   га (у  тому 
числі по угіддях:  0,0590   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. 

51. Передати  Цибулі Валентині Романівні (9/20 ч. домоволодіння) та 
Сидоренку Борису Олексійовичу (11/20 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по вул. 40-річчя Перемоги, 4/1 загальною                    
площею 0,0798 га (у тому числі по угіддях:  0,0798  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. 

52. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                   
постійну комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, 
регулювання земельних відносин та реклами та першого заступника міського 
голови Дзядуха В.О. 

 
 
Міський голова                                        О.Саінсус 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 
22-09-49 


