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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  28  березня  2012 року                         № 1437 
 

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  Гусар Галині Михайлівні  у власність земельну                
ділянку по  вул. Котовського, 4  загальною площею 0,1045 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 0,0045   га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по  угіддях: 0,0045 га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

2.  Передати Гриценко Неонілі Дмитрівні у власність земельну ділянку 
по  пров. Інгульському, 8   загальною площею 0,0397 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0397 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  Прусс Людмилі Йосипівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Світлогорській 2-й, 12   загальною площею 0,0552  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0552 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. Передати  Каратєєвій Ніні Рафаїловні  у власність земельну ділянку 
по    проїзду   Ватутіна,  2  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   
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

5. Передати  Орловій Галині Рафаїлівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Паризької комуни, 1-а   загальною площею 0,0229 га (у тому числі 
по угіддях:  0,0229  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 Коломієць Раїсі Василівні  у власність земельну ділянку       
по  вул. Московській, 95-а загальною площею 0,0334 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0334 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. 

7. Передати  Мумизі Галині Василівні  у власність земельну ділянку     
по  вул.  Ушакова, 25-а   загальною площею 0,0565 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0565 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 Шевченко Ларисі Анатоліївні та Шевченку Олегу 
Юрійовичу   у власність земельну ділянку по  вул. Світлій, 81  загальною 
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) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Передати  Сибірцеву Євгенію Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Генерала Родимцева, 32   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. 

10. Передати  Симоненко Тетяні Михайлівні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Рибачому, 6  загальною площею 0,0423  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0423  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. 

11. Передати  Миргородському Леоніду Васильовичу  у власність 
земельну  ділянку  по  тупику  Озерному,  23  загальною  площею 0,0671 га (у 
тому числі по угіддях:  0,0296  га – землі одно- та двоповерхової                 
житлової  забудови,  0,0375 га – багаторічні  насадження)  для будівництва та  
обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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12. Передати  Горленко Вікторії Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Обознівській, 7   загальною площею 0,0612  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0612  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 Замараєвій Людмилі Олександрівні   у власність земельну 
ділянку по  вул. Криворізькій, 52-б    загальною площею 0,0629 га (у тому 
числі по угіддях:  0,0629 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  Рудік Олені Миколаївні  у власність земельну ділянку      
по  пров. Ватутіна, 17  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. 

15. Передати Чернявському Віктору Петровичу (137/600 ч. 
домоволодіння) та Чернявській Людмилі Миколаївні (137/600 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  вул. Акмолінській, 41    
загальною площею 0,0736  га (у тому числі по 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. 

16. Передати  Христенко Олені Борисівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Богдана Хмельницького, 147   загальною площею 0,1996  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 0,0996   га  –  для  ведення садівництва,   у   тому   числі по  угіддях: 
0,0996 га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

17. Передати Погребняку Володимиру Івановичу (7/10 ч. 
домоволодіння) та  Погребняк Катерині Василівні (3/10  ч. домоволодіння)  у 
власність земельну ділянку по  пров. Арнаутовському, 25  загальною            
площею 0,1711  га (у тому числі по угіддях:  0,1711    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. Передати  Макаренко Ірині Володимирівні  у власність земельну 
ділянку  по  вул.  Пальміро  Тольятті,  129    загальною  площею  0,3890   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   
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рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею 0,2890   га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,  у   тому   числі по  
угіддях: 0,2890 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

19. Передати  Виноградову Сергію Григоровичу   у власність земельну 
ділянку по  вул.  Бережинській, 60 загальною площею 0,0585  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0585  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 Крупченко Вікторії Геннадіївні (3/4 ч. домоволодіння) та 
Крупченку Дмитру Едуардовичу (1/4 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Ломоносова, 43/29 загальною площею 0,0540 га (у тому 
числі по угіддях:  0,0540 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

21. Передати Кузьменко Катерині Іванівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Баженова, 6    загальною площею 0,0585  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0585  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 Ворожейкіну Сергію Анатолійовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Краснодарській, 21  загальною площею 0,0578  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0578  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. Передати Кулішу Миколі Івановичу  у власність земельну ділянку 
по  вул. Шахтарській, 106/7 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. 

24. Передати Даниловій Людмилі Євгенівні  у власність земельну 
ділянку  по  вул. Ватутіна, 31  загальною  площею 0,0612 га (у  тому  числі по 
угіддях:  0,0612  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 Гвоздю Петру Трохимовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Курському, 2-а   загальною площею 0,0450  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0450  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. 

26. Передати Колодяжній Вірі Федорівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Веселому, 54-а   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. 

27. Передати Горбатенко Антоніні Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Херсонській, 88/54  загальною площею 0,0562 га (у тому 
числі по угіддях:  0,0562 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 Манько Тетяні Аркадіївні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Леніна, 114  загальною площею 0,0964 га (у тому числі по                     
угіддях:  0,0964  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

29. Передати Майстренку Володимиру Вікторовичу  у власність 
земельну ділянку по  вул.  Маріупольській, 5 загальною площею 0,0380   га (у 
тому числі по угіддях:  0,0380  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. Передати Яїцькій Наталії Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Ольвіопольській, 29/13  загальною площею 0,0639  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0639 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 Шевченку Миколі Васильовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Харківській, 5-а  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. 

32. Передати Тарасовій Тетяні Миколаївні у власність земельну 
ділянку  по   вул. Середній П'ятихатській,  8  загальною  площею 0,0786  га (у  
тому числі по угіддях:  0,0786 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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33. Передати Гурку Антону Анатолійовичу (2/5 ч. домоволодіння) та 
Малій Олександрі Леонтіївні (3/5 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  пров. Яблуневому, 13   загальною площею 0,0405 га (у тому числі 
по угіддях:  0,0405 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 Діденку Віктору Івановичу, Діденко Валентині Андріївні 
та Кострикіній Наталії Вікторівні  у власність земельну ділянку по                        
вул.  Кузнецова, 43  загальною площею 0,0534   га (у тому числі по угіддях:  
0,0534  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

35. Передати Саінсус Аллі Георгіївні   у власність земельну ділянку по  
вул.  Григорія Журбинського, 1-е  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. 

36. Передати Червінському Станіславу Васильовичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Григорія Журбинського, 1-к 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. 

37. Визнати пункт  86 рішення Кіровоградської міської ради від          
15 квітня 2010 року № 3457 таким, що втратив чинність, в зв'язку зі смертю 
Котляра Василя Павловича. 

38. Передати Котляру  Сергію Васильовичу  (1/2 ч. домоволодіння)  та 
Бордюк Тетяні Василівні  (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Московській, 140   загальною площею    0,0557  га (у тому 
числі    по   угіддях:   0,0557   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 Санкаускас Наталії Сергіївні, Грабській Віцентині 
Францівні  та Акімову Ярославу Сергійовичу у власність земельну ділянку 
по  вул.  Канізькій, 7  загальною  площею  0,0364  га (у тому числі по угіддях:  
0,0364  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 Коваленко Мотрі Григорівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Коваленку Володимиру Григоровичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по  вул. Соціалістичній, 79-а  загальною площею                  
0,0367   га (у тому числі по угіддях:  0,0367 га – землі одно- та  двоповерхової  
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житлової забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

41. Передати  Вербовому Федору Володимировичу                             
(1/2 ч. домоволодіння), Ходідад Євгенію Акбаровичу (1/4 ч. домоволодіння) 
та Ходідад Камелі Мохаммадівні (1/4 ч.домоволодіння)   у власність 
земельну ділянку по  вул. Аксьонкіної, 65  загальною площею 0,1591  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 0,0591   га  –  
для  ведення садівництва,  у   тому   числі по  угіддях: 0,0591 га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

42. Передати Ковтун Ірині Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Литвинова, 13-б  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. 

43. Передати Потєхіній Марії Іванівні  у власність земельну ділянку по  
пров. Горохова, 14   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. 

44. Передати Садовщикову Василю Івановичу (1/3 ч. домоволодіння), 
Садовщиковій Наталії Миколаївні (1/3 ч. домоволодіння) та Садовщиковій 
Олені Василівні (1/3 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по                 
пров. Дніпровському, 53 загальною площею 0,0643 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0643 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 Соколову Сергію Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку  по   вул.  Тельмана,  61   загальною площею 0,0575    га (у тому числі  
по угіддях:  0,0575  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  Хітрякову Олександру Васильовичу у власність 
земельну ділянку по  вул.  Східній, 14   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. 
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47. Передати Черняк Катерині Іванівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Херсонському, 59     загальною площею 0,0408    га (у тому числі по 
угіддях:  0,0408  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 Кучкіній Олені Олександрівні   у власність земельну 
ділянку по вул. Ризькій, 4 загальною площею 0,0726 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0726   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 Чабанник Тетяні Сергіївні у власність земельну ділянку 
по  вул. Соціалістичній, 25 загальною площею  0,0813 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0813 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  Скороход Вероніці Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Донецькій, 48  загальною площею  0,0568  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0568  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 Морозу Григорію Степановичу (49/100 ч. 
домоволодіння), Безгінову Віктору Вікторовичу, Безгіновій Таїсі Вікторівні 
та Безгінову Сергію Вікторовичу (51/100 ч. домоволодіння)   у власність 
земельну ділянку по  вул. Салганні піски, 5  загальною площею  0,1799 га                          
(у тому числі по угіддях: 0,1799 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. Передати  Нестеренку Григорію Івановичу (3/8 ч. домоволодіння), 
Нестеренко Тетяні Миколаївні (3/8 ч. домоволодіння) та Бочарнікову   
Сергію  Борисовичу  (1/4 ч. домоволодіння)  у  власність земельну ділянку по  
вул. Академіка Корольова, 16/1  загальною площею  0,0833  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0833  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. 

53. Передати  Гулак Аллі Олександрівні у власність земельну ділянку      
по  вул. Краснодонській, 10  загальною площею 0,1110  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                     
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забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею  0,0110    га  –  для  ведення особистого селянського господарства,   у   
тому числі по угіддях: 0,0110 га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

54. Передати Донцовій Галині Василівні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Вологодській, 1-а загальною площею  0,0298   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0298   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. 

55. Передати Осадчій Світлані Василівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Петровського, 4  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. 

56. Передати  Ляліній Наталії Володимирівні (7/20 ч. домоволодіння)     
та Мірошніченку Івану Дмитровичу (13/20 ч. домоволодіння) у                   
власність земельну ділянку по  вул. Ярославській, 39/36   загальною                                
площею  0,0686   га (у тому числі по угіддях: 0,0686  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. 

57. Передати  Чікалу Олександру Олександровичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Григорія Журбинського, 19 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. 

58. Передати Ярошенко Зої Олексіївні   у власність земельну ділянку 
по   вул.  Далекосхідній, 47  загальною  площею  0,0582   га (у  тому  числі  по 
угіддях: 0,0582   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. 

59. Передати Жигарьову Геннадію Володимировичу (39/50 ч. 
домоволодіння) та Пономаренку Віктору Іларіоновичу  (11/50 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул. Гмирьова, 37/14   
загальною площею  0,1305 га (у тому числі по угіддях: 0,1305 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. 

60.  Передати Ніколаєнко Вірі Леонтіївні у власність земельну ділянку 
по  пров. Жовтневому, 24 загальною площею  0,0565 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0565  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. 

61. Передати  Іванченко Любові Іванівні   у власність земельну ділянку 
по  вул. Олени Журливої, 53/22    загальною площею  0,0307  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0307 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

62. Передати  Толопко Раїсі Іванівні (2/9 ч. домоволодіння), 
Соломоновій Ларисі Миколаївні (1/9 ч. домоволодіння), Драгой Світлані 
Вікторівні (1/9 ч. домоволодіння), Лєбєдєву Юрію Аркадійовичу (29/150 ч. 
домоволодіння), Корнєєву Олександру Миколайовичу (7/50 ч. 
домоволодіння), Пилипчук Людмилі Іванівні (1/18 ч. домоволодіння), 
Кошмаку Олександру Михайловичу (1/18 ч. домоволодіння) та Митрофанову 
Віктору Васильовичу (1/9 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  
вул. Дворцовій, 87   загальною площею  0,1744  га (у тому числі по угіддях: 
0,1744  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. 

63. Передати Руденко Юлії Вікторівні  у власність земельну ділянку по  
вул.  Далекосхідній, 26  загальною площею  0,0599 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0599 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. 

64.  Передати Щербіні Валентині Іванівні у власність земельну ділянку 
по  пров. Дунаєвського, 23 загальною площею  0,0408  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0408 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. 

65.  Передати  Яковлєву Володимиру Вікторовичу у власність 
земельну  ділянку  по пров. Зеленому,  14-б загальною  площею  0,0832  га  (у  
тому числі по угіддях: 0,0832 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. 

66. Передати  Костюку Ігорю Валерійовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Саксаганського, 28-а загальною площею  0,0411 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0411 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. 

 



 11   
 

67. Передати  Гут Юлії Вікторівні (3/10 ч. домоволодіння), Єлізову 
Олександру Анатолійовичу (6/25 ч. домоволодіння) та Харасону Юрію 
Теодоровичу (19/50 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по              
вул.  Генерала Шумілова, 89/1  загальною площею  0,0755  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0755 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. 

68. Передати Стадніку Анатолію Івановичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Криничуватій, 8-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. 

69. Передати Пурей Наталії Олександрівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Східній, 53   загальною площею  0,0596   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0596 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. 

70. Передати  Ждановій Тетяні Григорівні (57/100 ч. домоволодіння), 
Білику Роману Степановичу (6/25 ч. домоволодіння) та Радченко Олені 
Миколаївні (19/100 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по               
вул.  Тимірязєва, 34  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. 

71. Передати  Кучер Тетяні Валеріївні    у власність земельну ділянку 
по  вул. Дем'яна Бєдного, 40   загальною площею  0,0635   га (у тому числі по 
угіддях:  0,0635  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. 

72. Передати Москаленку Віктору Олексійовичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Москаленко Олені Іллівні  (1/2 ч. домоволодіння)  у 
власність земельну ділянку по  пров. Садовому, 3   загальною площею          
0,0440  га (у тому числі по угіддях: 0,0440  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. 

73. Передати  Романцовій Марії Федорівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Далекосхідній, 16   загальною площею  0,0530   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0530 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. 

74. Передати  Радіоновій Тетяні Степанівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Тернопільській, 18   загальною площею  0,0732  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0732 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. 

75. Передати  Тютюненко Людмилі Петрівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Інтернаціональній, 27  загальною площею 0,1289  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  0,0289    га  –  для  ведення особистого селянського господарства,   у   
тому числі по угіддях: 0,0289 га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

76. Передати  Ломакіній Авісі Петрівні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Посадочній, 47  загальною площею  0,0553   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0553  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. 

77. Передати  Михайлюку Івану Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Посадочній,  20-а   загальною  площею  0,0389   га  (у  тому  
числі по угіддях: 0,0389  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. 

78. Передати Столяровій Ірині Геннадіївні (22/40 ч. домоволодіння), 
Воскобоєвій   Зої   Іванівні   (3/20 ч.  домоволодіння)   та   Вагжановій           
Олені Кузьмівні (3/10 ч. домоволодіння) у власність земельну                     
ділянку  по  вул.  Гоголя,  117  загальною   площею  0,0889  га (у   тому  числі  
по угіддях: 0,0889  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. 

79. Передати  Кушніренку Вячеславу Борисовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Травневому, 31-а    загальною площею  0,0295   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0295  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. 

80. Передати  Русулю Володимиру Григоровичу (17/25 ч. 
домоволодіння)  та  Молдовановій  Ганні  Іванівні (8/25 ч.  домоволодіння)  у  
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власність земельну ділянку по  вул.  Байкальській, 24  загальною площею  
0,0782 га (у тому числі по угіддях: 0,0782  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. 

81. Передати  Коваленко Світлані Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Харківській, 83/30  загальною площею  0,0887   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0887 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. 

82. Передати Надутенко Анжелі Юріївні   у власність земельну ділянку 
по  вул.  Тихій, 29  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. 

83. Передати Нещадименку Олегу Леонідовичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Нещадименко Марії Олегівні (1/2 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  проїзду Петровського, 24-а  загальною площею  0,0536  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0536  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. 

84. Передати Фозекош Валентині Олександрівні (1/2 ч. домоволодіння)  
у   власність   земельну   ділянку   по   вул.   Профінтерну,   51/25   загальною  
площею  0,0683   га (у тому числі по угіддях: 0,0683  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. 

85. Передати  Федоренку Сергію Олександровичу  у власність 
земельну  ділянку по  вул. Тернопільській, 49   загальною площею  0,0508   га  
(у тому числі по угіддях: 0,0508  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. 

86. Передати Василишиній Світлані Василівні (10/15 ч. 
домоволодіння), Гержовій Галині Миколаївні (4/15 ч. домоволодіння) та 
Гержову Андрію Васильовичу (1/15 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Литвинова, 1   загальною площею  0,0689   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0689  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. 

87. Передати  Симоненку Костянтину Едуардовичу (1/3 ч. 
домоволодіння), Катану Олександру Володимировичу (1/3 ч. домоволодіння)  
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та Мороз Ользі Олександрівні (1/3 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул.  Мінській, 73  загальною площею  0,0553   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0553  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. 

88. Передати Карпушину Сергію Олександровичу  у власність 
земельну ділянку по  вул.  40 років Жовтня, 35  загальною площею                 
0,0429   га (у тому числі по угіддях: 0,0429  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. 

89. Передати Лисенку Олександру Івановичу та Лисенко Галині Яківні   
у власність земельну ділянку по  вул.  Павлова, 17  загальною площею  
0,0585   га (у тому числі по угіддях: 0,0585 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. 

90. Передати  Пашкевич Наталії Олексіївні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Олександра Матросова, 71    загальною площею  0,0581   га 
(у тому числі по угіддях: 0,0581  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. 

91. Передати Слюсаренку Вячеславу Устимовичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Івана Франка, 38  загальною площею  0,0999   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0999  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. 

92. Передати Сушиліну Євгену Васильовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Макаренка, 16   загальною площею  0,0598   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0598  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. 

93. Передати  Аджамському Юрію Георгійовичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Фісановича, 62   загальною площею  0,0400   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0400  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

94. Передати  Бойку Олександру Івановичу (1/2 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  пров. Перемоги, 16   загальною площею  
0,0579  га  (у тому числі по угіддях: 0,0579  га – землі одно- та  двоповерхової  
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житлової забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

95. Передати  Іванченко Тетяні Василівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Інженерній, 13 загальною площею 0,1766 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  0,0766    га  –  для  ведення особистого селянського господарства,   у   
тому числі по угіддях: 0,0766  га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

96. Передати   Абрамовичу Миколі Григоровичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Нижній, 1    загальною площею  0,0613    га (у тому числі по 
угіддях: 0,0613  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. 

97. Передати Шураповій Ніні Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Пляжній, 32/66  загальною площею  0,0572    га (у тому числі 
по угіддях: 0,0572   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. 

98. Передати Алєксєєвій Тетяні Михайлівні  у власність земельну 
ділянку  по  вул.  Лесі Українки,  53    загальною  площею  0,0654  га  (у тому 
числі по угіддях: 0,0654 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. 

99. Передати  Морозовій Ользі Василівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Пальміро Тольятті, 19   загальною площею  0,0972  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0972 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. 

100. Передати Дяченко Вірі Євгенівні   у власність земельну ділянку 
по  вул.  Шмідта, 8 загальною площею  0,0697 га (у тому числі по угіддях:     
0,0697  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. 

101. Передати  Горбенко Наталії Іванівні   у власність земельну 
ділянку по  вул.  Пляжній, 18 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. 

102. Передати Полтавцю Миколі Володимировичу (3/4 ч. 
домоволодіння) та Полтавець Ользі Михайлівні (1/4 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  пров. Дмитра Донського, 26    загальною 
площею  0,0460   га (у тому числі по угіддях: 0,0460   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. 

103. Передати Тишко Тамарі Григорівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Аксьонкіної, 41  загальною площею  0,0537    га (у тому числі по 
угіддях: 0,0537   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. 

104. Передати  Тасенко  Валентині Олексіївні, Демурі Леоніду 
Володимировичу, Демурі Любові Олексіївні та Демурі Сергію Леонідовичу    
у власність земельну ділянку по  вул.  Енергетиків, 10  загальною площею  
0,1253   га (у тому числі по угіддях: 0,1253   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. 

105. Передати Івасечко Вікторії Олегівні (1/4 ч. домоволодіння)              
у    власність    земельну    ділянку   по   пров.   Олександра   Матросова,   61   
загальною площею  0,0399 га (у тому числі по угіддях: 0,0399 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. 

106. Передати Геращенку Володимиру Дмитровичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Леваневського, 86 загальною площею                     
0,0300     га (у тому числі по угіддях: 0,0300 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. 

107. Передати  Старостіну Юрію Петровичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Дагестанському, 17   загальною площею   0,0916   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0916 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. 

108. Передати  Янус Людмилі Іванівні  у власність земельну ділянку по 
вул. Глинки, 19 загальною площею 0,0759  га (у тому числі по угіддях:               
0,0759 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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109. Передати Фітенку Олегу Миколайовичу    у власність земельну 
ділянку по вул. Омській, 32  загальною площею 0,0644  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0644 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. 

110. Передати  Маковецькій Наталії Дмитрівні   у власність земельну 
ділянку по вул. Закарпатській, 18  загальною площею 0,0645  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0645  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. 

111. Передати  Клібанському Петру Лукичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Чернишевського, 94   загальною площею 0,0582  га (у              
тому числі по угіддях: 0,0582 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. 

112. Передати  Іванову Юрію Миколайовичу (53/100 ч. домоволодіння) 
та  Івановій  Катерині  Іванівні  (47/100 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по вул. Ольвіопольській, 28   загальною площею 0,0757  га 
(у тому числі по угіддях: 0,0757 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. 

113. Передати  Багацькому Леоніду Левковичу  у власність земельну 
ділянку по вул.  Івана Богуна, 123  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. 

114. Передати  Ляшенко Тетяні Іванівні    у власність земельну ділянку 
по вул.  Комарова, 101  загальною площею 0,0717 га (у тому числі по угіддях: 
0,0717  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. 

115. Передати  Тубичко Антоніні Іванівні у власність земельну ділянку 
по пров. Товариському, 13 загальною площею 0,1354 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  0,0354   га  –  для  ведення садівництва,   у   тому числі по угіддях: 
0,0354  га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

 



 18   
 

116. Передати  Смукович Людмилі Василівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Яцині Сергію Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по вул. Некрасова, 44-а    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. 

117. Передати  Васалатію Валерію Михайловичу у власність    
земельну ділянку по пров. Кропивницького, 4-а загальною площею 0,0297  га  
(у тому числі по угіддях: 0,0297 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. 

118.  Передати   Восьмушку Олександру Вікторовичу  у власність 
земельну ділянку по вул.  Баженова, 39   загальною площею 0,0566  га (у 
тому  числі  по  угіддях:  0,0566  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. 

119. Передати Пасталатію Валерію Івановичу (11/50 ч. домоволодіння) 
та Пасталатій Олені Андріївні (39/50 ч. домоволодіння)   у власність 
земельну  ділянку  по  вул. Московській, 91    загальною  площею 0,1900 га (у  
тому числі по угіддях: 0,0899 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови   0,1001  га  –  рілля)  для   будівництва   та  обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

120. Передати   Білан Тетяні Дмитрівні    у власність земельну ділянку 
по вул.  Родниковій, 44   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. 

121. Передати  Грабко Світлані Василівні у власність земельну ділянку 
по вул. Скульського, 24 загальною площею 0,0603  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0603  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. 

122. Передати   Шаманській Людмилі Михайлівні (29/100 ч. 
домоволодіння) та Шаманському Олексію Олексійовичу (71/100 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по пров. Виставочному, 3     
загальною площею 0,0562  га (у тому числі по угіддях: 0,0562   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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123. Передати  Новосад Валентині Михайлівні (13/25 ч. 
домоволодіння) та Клєвак Ользі Миколаївні  (12/25 ч. домоволодіння)   у 
власність земельну ділянку по вул.  Башкирській, 9   загальною площею 
0,0386  га (у тому числі по угіддях: 0,0386   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. 

124. Передати   Вечірко Оксані Леонідівні   у власність земельну 
ділянку по вул.  Фісановича, 59    загальною площею 0,0997   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0997    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. 

125. 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  


