
 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  21 грудня  2012 року                                № 2187 
 
Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам   
 

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  Шарпінській Тетяні Анатоліївні у власність земельну  
ділянку по вул.  Микитенка, 6-а   загальною площею  0,0747  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0747  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. Передати Матяху Олександру Миколайовичу   у власність земельну  
ділянку по вул.  Пролетарській, 27  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. 

3. Передати Петровій Марії Євсеївні (1/2 ч. домоволодіння) та            
Петрову Юрію Андрійовичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну  
ділянку по пров. Повітрянофлотському, 20 загальною площею  0,0541  га  (у 
тому  числі  по  угіддях:  0,0541  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 Кодинцю Олексію Олексійовичу у власність земельну  

ділянку по вул.  Карусельній, 46 загальною площею  0,0680  га  (у тому  числі  
по  угіддях:  0,0680  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  Ракаміній Валентині Павлівні у власність земельну  
ділянку по пров. Щербаковському, 7 загальною площею  0,0336  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0336  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 Счастлівцеву Миколі Михайловичу  у власність земельну  
ділянку по вул.  Добролюбова, 51 загальною площею  0,0606  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0606 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  Товкуну Миколі Теодосійовичу у власність земельну  
ділянку по пров. Салтикова-Щедріна, 44/46 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. 

8. Передати  Бойко Марії Олексіївні  у власність земельну  ділянку по 
пров. Суворова, 16/14 загальною площею  0,0485 га  (у тому  числі  по  
угіддях:  0,0485 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 Єзан Антоніні Олександрівні у власність земельну  
ділянку по пров. Степовому, 65-б  загальною площею  0,0641 га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0641 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  Кітрар Галині Василівні  у власність земельну  ділянку 
по пров. Архангельському, 6  загальною площею  0,0576  га  (у тому  числі  
по  угіддях:  0,0576  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 Нетудихаті Марії Лахтіонівні у власність земельну  
ділянку по вул.  Канатній, 5   загальною площею  0,0544  га  (у тому  числі  по   
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угіддях:  0,0544  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  Німкович Альбіні Федорівні у власність земельну  
ділянку по вул.  Олени Журливої, 71   загальною площею  0,0738   га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0738  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  Гавриловій Ірині Григорівні у власність земельну  
ділянку по пров. Садовому, 9  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. 

14. Передати Капустіну Геннадію Володимировичу у власність 
земельну  ділянку по вул.  Делегатській, 51  загальною площею  0,0602  га  (у 
тому  числі  по  угіддях:  0,0602  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 Коваленко Валентині Іванівні у власність земельну  
ділянку по вул.  Маріупольській, 30   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. 

16. Передати Баші Анні Леонідівні (9/20 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну  ділянку по вул. Покровській, 35  загальною площею  0,1278 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  0,0278  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,  у  тому  числі по угіддях:  
0,0278  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

17. Передати Білоус Ірині Володимирівні  у власність земельну  
ділянку по вул. Соколовській, 25-а загальною площею  0,0184  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0184 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 Тацієнку Володимиру Георгійовичу у власність земельну  
ділянку по вул. Полярній, 10  загальною площею  0,0540 га  (у тому  числі  по   
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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. 

19. Передати Галенко Ользі Миколаївні (1/3 ч. домоволодіння), 
Галенку Сергію Вікторовичу (1/3 ч. домоволодіння) та Галенко Ірині 
Вікторівні (1/3 ч. домоволодіння)   у власність земельну  ділянку по                       
пров. Правди, 16   загальною площею  0,0393  га  (у тому  числі  по  угіддях:  
0,0393 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  Ткаченку Віктору Михайловичу  у власність земельну  
ділянку по вул. Криничуватій, 32-а  загальною площею  0,0878 га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0878 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 Гаращенко Наталії Сергіївні (9/20 ч. домоволодіння) та 
Царенко Валентині Макарівні (11/40 ч., 11/40 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну  ділянку по пров. Заводському, 6/29  загальною площею  0,0504  га  
(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. 

22. Передати Сіліоновій Тамарі Миколаївні у власність земельну  
ділянку по вул.  Донецькій, 89 загальною площею  0,0714  га  (у тому  числі  
по  угіддях:  0,0714  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 Волошиній Наталі Андріївні у власність земельну  
ділянку по вул. Братській, 19  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. 

24. Передати Рудченко Тетяні Володимирівні  у власність земельну  
ділянку по вул. Соціалістичній, 1 загальною площею  0,0672 га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0672 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   
 
25. Передати Коваленку Миколі Тимофійовичу та Доценко                   

Людмилі Тимофіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку по                                  
вул.  Мінській, 105 загальною площею  0,0517  га  (у тому  числі  по  угіддях:  
0,0517 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 Грановському Олександру Васильовичу у власність 
земельну  ділянку по пров. Грибоєдова, 31-б   загальною площею  0,0923  га  
(у тому  числі  по  угіддях:  0,0923  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 Шабишевій Тетяні Петрівні (9/10 ч. домоволодіння) та 
Водько Ользі Іванівні (1/10 ч. домоволодіння)  у власність земельну  ділянку 
по вул. Павлова, 2  загальною площею  0,0933  га  (у тому  числі  по  угіддях:  
0,0933 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  Рякіній Валентині Анатоліївні (29/50 ч. домоволодіння) 
та Мороз Тамарі Василівні (21/50 ч. домоволодіння)  у власність земельну  
ділянку по пров. Шосейному, 6 загальною площею  0,0385  га  (у тому  числі  
по  угіддях:  0,0385 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  Балаклеєнко Світлані Григорівні у власність земельну  
ділянку по вул.  Богдана Хмельницького, 51 загальною площею  0,0854  га  (у 
тому  числі  по  угіддях:  0,0854  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 Конюху Валентину Івановичу у власність земельну  
ділянку по пров. Роздільному 1-му, 2 загальною площею  0,0382  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0382  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 Гасаненко Тамарі Йосипівні у власність земельну  
ділянку по пров. Чайковського, 108  загальною площею  0,0459  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0459 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. 

32. Передати Григоращенко Ользі Тимофіївні (3/4 ч. домоволодіння) та 
Погорєлій Світлані Миколаївні (1/4 ч. домоволодіння)  у власність земельну  
ділянку по вул. Кузнецова, 33  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. 

33. Передати Берестенку Костянтину Едуардовичу (3/20 ч. 
домоволодіння), Медвєдєву Андрію Володимировичу (17/30 ч. 
домоволодіння) та Дудник Жанні Вячеславівні (17/60 ч. домоволодіння) у 
власність земельну  ділянку по пров. Перекопському, 44   загальною площею  
0,2362 га  (у тому  числі  по  угіддях:  0,2362  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  Шевченко Валентині Миколаївні у власність земельну  
ділянку по вул. Квітковій, 14-а  загальною площею  0,0642  га  (у тому  числі  
по  угіддях:  0,0642  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 Прядці Олександру Станіславовичу   у власність 
земельну  ділянку по вул.  Байкальській, 22  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. 

36. Передати Шевелевій Галині Петрівні (33/50 ч. домоволодіння) та 
Лінок Світлані Іванівні  (17/50 ч. домоволодіння) у власність земельну  
ділянку по вул. Маяковського, 55   загальною площею  0,1009  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,1009  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  Пугач Надії Антонівні у власність земельну  ділянку                
по  вул.  Котовського,  34  загальною  площею   0,0899  га   (у  тому   числі  по 
угіддях:  0,0899  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  Салміну Василю Яковичу  у власність земельну  ділянку 
по  пров.  Глинки,  2-а   загальною   площею   0,0637   га   (у  тому   числі    по   
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угіддях:  0,0637 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 Олексієнку Володимиру Івановичу  у власність земельну  
ділянку  по  пров.  Григорія  Журбинського, 7   загальною площею  0,0559  га 
(у тому  числі  по  угіддях:  0,0559  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 Палімонову Анатолію Миколайовичу у власність 
земельну  ділянку по  вул. Генерала Шумілова, 44  загальною площею         
0,0420 га  (у тому  числі  по  угіддях:  0,0420 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 Тимошенко Ользі Прокопівні у власність земельну  
ділянку по  вул.  Габдрахманова, 29  загальною площею 0,0588  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0588  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 Полозюку Василю Степановичу у власність земельну  
ділянку по  вул. Валентини Терешкової, 124   загальною площею 0,0549  га  
(у тому  числі  по  угіддях:  0,0549 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 Гладуну Володимиру Яковичу  у власність земельну  
ділянку по  вул. Кіровоградській, 53   загальною площею 0,0992 га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0992 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 Миргородському Віктору Григоровичу та              
Миргородській Ірині Вадимівні у спільну сумісну власність земельну  
ділянку по вул. Олександра Матросова, 19  загальною площею 0,0549  га  (у 
тому  числі  по  угіддях:  0,0549  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 Плєшаковій Галині Павлівні (59/100 ч. домоволодіння)  
та  Довгань-Батке Світлані Миколаївні (41/100 ч. домоволодіння)  у власність  
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земельну  ділянку по  вул. Леніна, 107/30   загальною площею  0,1060 га                     
(у тому  числі  по  угіддях:  0,1060 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 Кріпак Раїсі Максимівні  у власність земельну  ділянку  
по  вул.  Фісановича,   30/8   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. 

47. Передати Москаленко Ірині Валеріївні у власність земельну  
ділянку по  пров. Акимівському, 36-а    загальною площею 0,0344  га  (у тому  
числі    по    угіддях:  0,0344   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 Віннік Марині Володимирівні (3/4 ч. домоволодіння) та 
Вінніку Миколі Михайловичу (1/4 ч. домоволодіння)   у власність земельну  
ділянку по  вул.  Гайдара, 59  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. 

49. Передати  Котляр Тетяні Миколаївні  у власність земельну  ділянку 
по  вул. Глинки, 27  загальною площею 0,0625 га  (у тому  числі  по  угіддях:  
0,0625 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  Тарасову Сергію Миколайовичу (71/100 ч. 
домоволодіння) та Тарасовій Галині Василівні (29/100 ч. домоволодіння)                
у власність земельну  ділянку по  вул. Сергія Тюленіна, 3  загальною         
площею 0,0434   га  (у тому  числі  по  угіддях:  0,0434   га – землі  одно- та  
двоповерхової житлової  забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови. 

51. Передати  Лукіній Аллі Володимирівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Лукіну Олександру Анатолійовичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну  ділянку по   вул.  Лазо, 55   загальною площею 0,0468  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0468  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   
 
52. Передати  Бабоші Олександру Григоровичу (1/2 ч. домоволодіння) 

та Бабоші Ніні Костянтинівні (1/2 ч. домоволодіння)   у власність земельну  
ділянку по   вул. Районний Бульвар, 13    загальною площею 0,0698 га  (у 
тому  числі  по  угіддях:  0,0698  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  Базилюку Володимиру Вікторовичу у власність земельну  
ділянку по   пров. Союзному, 18   загальною площею 0,0402  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0402  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. 

54. Передати  Губі Ельвірі Петрівні  у власність земельну  ділянку по   
пров. Зарічному, 2   загальною площею 0,0384  га  (у тому  числі  по  угіддях:  
0,0384 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 Кудіній Сусані Дмитрівні (4/25 ч. домоволодіння), Жижі 
Тетяні Іванівні (13/100 ч. домоволодіння), Хайченко Світлані Юріївні (1/60 ч. 
домоволодіння), Хайченку Дмитру Олександровичу (1/60 ч. домоволодіння), 
Гострик Людмилі Олексіївні (1/60 ч. домоволодіння), Патютці Валерії 
Валеріївні (1/4 ч. домоволодіння), Сакирко Наталії Миколаївні (3/20 ч. 
домоволодіння) та Драбенюк Олені Михайлівні (13/50 ч. домоволодіння)    у 
власність земельну  ділянку по   вул.  Гоголя, 92   загальною площею                 
0,1735   га  (у тому  числі  по  угіддях:  0,1735   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 Смисльоновій Ганні Володимирівні у власність земельну  
ділянку по   пров. Середньому, 40   загальною площею 0,0567  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0567  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 Бордюгу Анатолію Миколайовичу  у власність земельну  
ділянку по   вул. Світловодській, 6    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. 

58. Передати  Созоновій Людмилі Олексіївні (1/2 ч. домоволодіння) та  
Головченко   Тетяні   Юріївні  (1/2 ч.  домоволодіння)  у   власність  земельну   
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ділянку по   вул. Світлій, 84  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. 

59. Передати Щербі Миколі Вікторовичу у власність земельну ділянку 
по   вул.  Харківській,  20   загальною   площею   0,1774   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  0,0774  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,   у  тому числі по угіддях: 
0,0774 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

60. Передати  Котову Костянтину Яковичу у власність земельну  
ділянку по   вул. Новоселівській, 20 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. 

61. Передати Шелепі Євгенію Макаровичу у власність земельну  
ділянку по   вул. Овражній, 15   загальною площею 0,0474   га  (у тому  числі  
по  угіддях:  0,0474  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 Матвієнку Миколі Сергійовичу   у власність земельну  
ділянку по   вул. Барболіна, 40-а    загальною площею 0,0321  га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,0321  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  Станкевичу Андрію Даниловичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Станкевичу Володимиру Даниловичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну  ділянку по   пров. Водозбірному, 70  загальною площею 0,0410  га  
(у тому  числі  по  угіддях:  0,0410 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  Гріщенко Ірині Валеріївні у власність земельну  ділянку 
по   пров. Азовському, 1-а загальною площею 0,0362 га  (у тому  числі  по  
угіддях:  0,0362  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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65. Передати  Бабіній Лідії Юхимівні  у власність земельну  ділянку по   

вул. Толстого, 12  загальною площею 0,0737 га  (у тому  числі  по  угіддях:  
0,0737 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   Плачинді Раїсі Іванівні (21/50 ч. домоволодіння) та 
Митрофановій Лідії Федорівні (29/50 ч. домоволодіння) у власність     
земельну  ділянку по   вул.  Світловодській, 19 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. 

67. Передати  Паламарчуку Віктору Аністратовичу у власність 
земельну  ділянку по   вул. Московській, 142 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. 

68. Передати Макару Валерію Федоровичу (82/100 ч. домоволодіння) 
та  Задорожній Наталі Олександрівні (9/50 ч. домоволодіння) у власність     
земельну  ділянку по   вул. Кірова, 74   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, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за  рахунок  земель  
житлової  та громадської   забудови. 

69. Передати  Макаренку Дмитру Юрійовичу  у власність земельну  
ділянку по   вул.  Шкільній, 15   загальною площею  0,1825  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  0,0825  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,   у  тому числі по угіддях: 
0,0825 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

70. Передати  Сиволапу Анатолію Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Пальміро Тольятті, 62  загальною площею  0,1236  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  0,0236  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,  у тому   числі по угіддях: 
0,0236  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

71. Передати  Ліневичу Мар’яну Антоновичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Каховській, 6  загальною  площею  0,0489  га  (у  тому  числі  
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по угіддях: 0,0489 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                   
постійну   комісію   міської   ради   з    питань   архітектури,   будівництва   та 
регулювання земельних відносин та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О. 

 
 

Міський голова                                        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


