
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДЕСЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  27 жовтня  2011 року                         №  898 
 
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  Бондаренко Ганні Авксентіївні   у власність земельну 
ділянку по  вул.  Московській, 96/2  загальною площею 0,0984  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0984  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  Задеряці Миколі Івановичу   у власність земельну ділянку 
по  вул.   Марка Вовчка, 22  загальною площею 0,0586  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0586   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 Кадук Зої Миколаївні   у власність земельну ділянку по  
вул.  Новозаводській, 36  загальною площею 0,1685  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  0,0685  га  –   
для    ведення   особистого  селянського   господарства,   у   тому   числі  по  
угіддях: 0,0685 га – рілля, за  рахунок  земель сільськогосподарського  
призначення. 



 2   
 
4. Передати   Риженко Любові Василівні   у власність земельну ділянку 

по  вул.  Карпатській, 47   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. 

5. Передати Фокші Любові Іванівні  у власність земельну ділянку по  
вул. Братській, 58    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. 

6. Передати  Денисюк Алевтині Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Антонова, 23   загальною площею 0,0694   га (у тому числі 
по угіддях:  0,0694   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  Кучеренко Марині Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул.   Мотокросній, 4  загальною площею 0,1499 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  0,0499  га  –  
для    ведення   особистого  селянського   господарства,   у   тому   числі    по 
угіддях: 0,0499  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

8. Передати  Криничній Світлані Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Антонова, 4    загальною площею 0,0792  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0792  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   Святокуму Анатолію Васильовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Московській, 34-а  загальною площею 0,0630  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0630 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 Єрмоленку Володимиру Івановичу  (33/50 ч. 
домоволодіння) та Осауленко Марині Володимирівні (17/50 ч. 
домоволодіння)  у   власність   земельну   ділянку  по   вул.   Чугуєвській,   13  
загальною  площею  0,0470  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0470  га –          
землі   одно-   та   двоповерхової   житлової   забудови)   для   будівництва  та   
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обслуговування  жилого  будинку, господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Передати Рикову Миколі Івановичу у власність земельну ділянку 
по  вул.  Котовського, 39  загальною площею 0,0837  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0463  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови,            
0,0374 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

12. Передати Демченко Альоні Андріївні (13/100 ч. домоволодіння) та  
Міловановій-Сухачовій Оксані Василівні (87/100 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  вул.  Котовського, 28  загальною площею 
0,0471   га (у тому числі по угіддях:  0,0471  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  Чепеленку Леоніду Павловичу   у власність земельну 
ділянку по  вул.  Макарова, 10  загальною площею 0,0529  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0529   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

14. Передати Галузі Василю Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Таврійській, 1   загальною площею 0,0855  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0855  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 Шаповаловій Ользі Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Рум'янцева, 21  загальною площею 0,0733  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0733 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  Кобець Галині Леонідівні   у власність земельну ділянку 
по  вул. Лелеківській, 8   загальною площею 0,0900 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0900 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

17. Передати Лізаку Станіславу Семеновичу (16/25 ч. домоволодіння) 
та Лизак Тамарі Володимирівні (9/25 ч. домоволодіння)  у власність земельну  
ділянку по  пров. Херсонському, 25 загальною площею 0,0392 га (у              
тому  числі  по  угіддях:  0,0392 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. 

18. Передати  Олефіренку Юрію Олексійовичу   у власність земельну 
ділянку по  вул.  Зарічній, 32  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. 

19. Передати  Браіловій Ганні Петрівні (11/25 ч. домоволодіння) та 
Димурі Тетяні Петрівні (14/25 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Покровській, 45   загальною площею 0,0309   га (у тому числі 
по угіддях:  0,0309  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  Лебідю Олексію Михайловичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Кільцевому, 5    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. 

21. Передати Рагуліну Степану Григоровичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Амурській, 18 загальною площею 0,0478 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0478  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 Гончар Тетяні Володимирівні (2/3 ч. домоволодіння),            
Гончар Лілії Іванівні (1/6 ч. домоволодіння) та Сергеєвій Наталії                  
Іванівні    (1/6 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по                        
вул. Світлогорській 2-й, 6   загальною площею 0,0428 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0428 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  Кафтан Людмилі Олексіївні   у власність земельну 
ділянку по  вул.  Шевченка, 124  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. 
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24. Передати Берестовенку Миколі Івановичу   у власність земельну 

ділянку  по  вул.  Менделєєва,  8/44   загальною  площею  0,0681   га  (у   тому  
числі по угіддях:  0,0681  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 Кузнєцову Миколі Михайловичу (19/50 ч. 
домоволодіння) та Ігнатенко Валентині Вячеславівні (31/50 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  пров. Рівненському, 10  
загальною площею 0,1045   га (у тому числі по угіддях:  0,1045 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  Савченко Надії Михайлівні   у власність земельну 
ділянку по  пров. Водозбірному, 55    загальною площею 0,0638 га (у тому 
числі по угіддях:  0,0638 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 Завальку Михайлу Юрійовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Амурській, 32   загальною площею 0,0535  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0535 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

28. Передати Дризі Наталії Степанівні (11/25 ч. домоволодіння) та 
Галіхановій Надії Семенівні (14/25 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Олени Бур'янової, 6   загальною площею 0,1112   га (у тому 
числі по угіддях:  0,1112 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  Ковальчук Ользі Петрівні    у власність земельну ділянку 
по  вул. Галушкіна, 90   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. 

30. Передати  Стойкову Дмитру Володимировичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Фісановича, 46/1  загальною площею 0,0368  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0368 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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31. Передати  Міхріній Ользі Валеріївні  у власність земельну    

ділянку по  вул. Прирічній, 116   загальною площею 0,1551 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  0,0551  га  –  
для    ведення   садівництва,   у   тому   числі    по  угіддях: 0,0551  га – сади, 
за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

32. Передати  Бурсакову Олександру Івановичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Шевченка, 98/12   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.  

33. Передати Шеховцову Валерію Михайловичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Шеховцовій Олені Михайлівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул.  Тихій, 42  загальною площею 0,0867  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0867  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 Багаченко Наталії Іванівні (1/2 ч. домоволодіння)             
та Багаченку Олександру Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння) у               
власність земельну ділянку по  вул. Аерофлотській, 2/37   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  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

35. Передати Колоту Володимиру Федоровичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Бобринецькому, 1-а/14    загальною площею 0,0489  га (у 
тому числі 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. 

36. Передати  Полєтаєву Миколі Івановичу (2/5 ч. домоволодіння)             
та  Солонченко  Раїсі Леонідівні (3/5 ч. домоволодіння) у  власність земельну 
ділянку по  пров. Бобринецькому, 1/7 загальною площею 0,0432   га (у тому 
числі по угіддях:  0,0432 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  Бойко Альоні Юріївні у  власність земельну ділянку по  
вул.  Курганній, 3   загальною площею 0,0543   га (у тому числі по угіддях:  
0,0543  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва  
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та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

38. Передати  Долгушиній Наталі Леонідівні    у  власність земельну 
ділянку по  вул.   Свердлова, 75   загальною площею 0,1184   га,  з них: 
площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі по 
угіддях: 0,0570 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови,            
0,0430 га – сади, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею 0,0184   га  –  для  ведення садівництва,   у   тому   числі по  угіддях: 
0,0184 га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

39. Передати Дудіній Галині Станіславівні  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Шкільній, 1 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. 

40. Передати Дядюрі Ніні Тимофіївні  у  власність земельну ділянку по  
пров. Ламаному, 4-а   загальною площею 0,0488   га (у тому числі по угіддях:  
0,0488 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  Шаяхметовій Тетяні Михайлівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Московській, 33   загальною площею 0,1266 га, з них: 
площею   0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по 
угіддях: 0,0437 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови,                
0,0563 га – рілля, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею  0,0266   га  –  для  ведення   особистого  селянського   господарства,   
у   тому   числі по  угіддях: 0,0266  га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

42. Передати Кирилловій Тамарі Володимирівні   у  власність земельну 
ділянку по  пров.  Артилерійському 1-му, 6   загальною площею 0,0558  га (у 
тому числі по угіддях:  0,0404  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0154 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

43. Передати  Коротковій Катерині Іванівні (1/2 ч. домоволодіння)             
та  Шаповалову Павлу Яковлевичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  пров. Красіна, 1  загальною площею   0,0538  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0274  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0264 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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44. Передати Пономаренко Єлизаветі Семенівні  у   власність земельну 

ділянку по  вул.  Десантників, 46   загальною площею 0,0746 га (у тому числі 
по угіддях:  0,0746   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 Таніну Євгенію Григоровичу у  власність земельну 
ділянку по  вул. Дніпровській, 22-а   загальною площею 0,0506   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0325 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0181 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

46. Передати Сліпенко Наталії Георгіївні у  власність земельну ділянку 
по  пров. Громадянському, 4   загальною площею 0,0745   га (у тому числі по 
угіддях:  0,0745 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 Маціпурі Ользі Петрівні  у  власність земельну ділянку 
по  вул. Богдана Хмельницького, 20    загальною площею 0,0445   га (у тому 
числі по угіддях:  0,0445 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  Амірчупановій Олені Леонідівні  у  власність земельну 
ділянку по  вул. П'ятирічки 2-ї, 15-а  загальною площею 0,0390  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0390 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  Гроцькій Ганні  Іванівні у  власність земельну ділянку по  
вул. Воронезькій, 48  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. 

50. Передати Сотник Анастасії Михайлівні у  власність земельну 
ділянку по  вул. Володі  Дубініна,  13  загальною площею 0,0917    га  (у тому  
числі по угіддях:  0,0917 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  Маленку Борису Мойсеєвичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Краснодонській, 30-б   загальною площею 0,0995 га (у тому 
числі   по  угіддях:   0,0995   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. 

52. Передати  Пономаренко Валентині Василівні у  власність земельну 
ділянку по  пров. Солдатському, 4-а  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. 

53. Передати Михайловській Тамарі Миколаївні   у  власність земельну 
ділянку по  пров. Союзному, 10/2  загальною площею 0,0458 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0458  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

54. Передати Мельничуку Михайлу Михайловичу у власність земельну 
ділянку по  вул.   Воронцовській, 78   загальною площею 0,1239 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                   
0,0239  га  –  для  ведення   садівництва,   у   тому   числі по  угіддях:                 
0,0239 га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

55. Передати  Юрченку Дмитру Володимировичу у  власність земельну 
ділянку по вул. Олександрійській, 50 загальною площею 0,0715  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0715 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 Михальченко Надії Іванівні у  власність земельну ділянку 
по вул. Байкальській, 69  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. 

57. Передати Ликову Миколі Івановичу   у  власність земельну           
ділянку по  вул. Алтайській, 26 загальною площею 0,0961  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0961 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  Іщенко Галині Степанівні   у  власність земельну ділянку 
по   пров. Жовтневому, 35  загальною площею 0,0491  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0491   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. 

59. Передати  Матненку Анатолію Васильовичу   у  власність земельну 
ділянку по  вул. Герцена, 31-б   загальною площею 0,0495  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0495 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   Бондаровському Олександру Олексійовичу (51/100 ч. 
домоволодіння), Лазарєву Валентину Григоровичу та Лазарєвій Євдокії 
Миронівні (49/100 ч. домоволодіння)  у  власність земельну ділянку по                  
вул. Пальміро Тольятті, 72-а    загальною площею 0,1641 га (у тому числі по 
угіддях: 0,1641   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 Тюпі Дмитру Дмитровичу  (1/2 ч. домоволодіння)             
та Тюпі Катерині Федосіївні    (1/2 ч. домоволодіння) у   власність земельну 
ділянку по  вул. Очаківській, 18    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. 

62. Передати Щирському Віктору Павловичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.   Північній, 1   загальною площею 0,2105  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                   
0,1105  га  –  для  ведення   садівництва,   у   тому   числі по  угіддях:                 
0,1105 га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

63. Передати  Мілаю Миколі Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Солдатському, 5  загальною площею 0,1261 га, з них: 
площею   0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі                     
по угіддях:  0,0402  га  – землі  одно- та  двоповерхової   житлової   забудови,  
0,0598 га – рілля  за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею 0,0261  га  –  для  ведення   особистого селянського господарства,   у  
тому   числі по  угіддях: 0,0261 га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

64. Передати Гержову Борису Олексійовичу у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Суворова, 49    загальною площею 0,0394   га (у тому числі 
по угіддях:  0,0394  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. 

65. Передати Короп Людмилі Михайлівні (1/2 ч. домоволодіння)             
та   Коропу Івану Костянтиновичу   (1/2 ч. домоволодіння) у   власність 
земельну ділянку по  вул. Карабінерній, 66     загальною площею 0,0754 га (у 
тому числі по угіддях:  0,0754  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 Вітеру Євгенію Сергійовичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул.   Херсонській, 101    загальною площею 0,0877 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0877 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  Риндіну Олександру Івановичу   у власність земельну 
ділянку по вул. Балтійській, 7    загальною площею 0,3679  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 0,2679  га  –  
для  ведення   особистого селянського господарства,   у   тому   числі по  
угіддях: 0,2679 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

68. Передати Дименку Івану Васильовичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул.   Айвазовського, 12    загальною площею 0,0942 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0269 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0673 га – сади) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

69. Передати Соколенку Олексію Івановичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул.   Лазо, 60    загальною площею 0,0545 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0545 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  Настасієнко Олені Миколаївні  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Інгульській,  55-а загальною площею 0,0518  га (у тому числі  
по угіддях: 0,0518  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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71. Передати Турлюн Людмилі Миколаївні  у  власність земельну 

ділянку по  вул.  Ватутіна, 21 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. 

72. Передати Павловій Тетяні Петрівні (1/2 ч. домоволодіння) та Новак 
Ніні Адамівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по        
тупику Прогонному, 1  загальною площею 0,1089 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1089  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 Араповій Вікторії Вячеславівні у  власність земельну 
ділянку по  пров. Аджамському, 27    загальною площею 0,0360   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0360 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. 

74. Передати Салатову Сергію Володимировичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Свердлова, 87   загальною площею 0,0414   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0295   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0119 га – сади) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

75. Передати  Кашубі Григорію Віталійовичу у  власність земельну 
ділянку по  вул. Братиславській, 105-б загальною площею 0,0943 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0307 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0636 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

76. Передати Солтику Володимиру Федоровичу   у  власність земельну 
ділянку по  вул. Кишинівській, 59 загальною площею 0,0483  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0483  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  Тимощуку Василю Миколайовичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Авіаційній, 24/45   загальною площею 0,0327 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0327 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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78. Передати  Колцуну Миколі Анатолійовичу  у власність земельну 

ділянку по вул.  Пальміро Тольятті, 26-а    загальною площею 0,1389 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 0,0389  га  –  
для  ведення   особистого селянського господарства,   у   тому   числі по  
угіддях: 0,0389 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

79. Передати Солонченко Лілії Георгіївні у  власність земельну 
ділянку по  вул. Новоросійській, 48/13 загальною площею 0,0471  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0471 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  Іщенку Андрію Олександровичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Суворова, 54 загальною площею 0,0353  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0353  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 Бражнєву Володимиру Олександровичу (1/2 ч. 
домоволодіння) у  власність земельну ділянку по  вул.  Братиславській, 97   
загальною площею 0,1152  га,  з них: площею 0,0725 га – для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка),  у тому  числі по угіддях: 0,0725 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови, за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської   забудови, та площею 0,0427  га  –  для  ведення   особистого 
селянського господарства,   у   тому   числі по  угіддях: 0,0427 га – рілля, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

82. Передати  Гладун Раїсі Іванівні  у  власність земельну ділянку по  
вул. Кременчуцькій, 20  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. 

83. Передати Недоводовій Ользі Володимирівні (9/25 ч. 
домоволодіння), Скубі Валентині Володимирівні (8/25 ч. домоволодіння) та  
Бевзу Миколі Івановичу (8/25 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку  по  вул.  Профінтерна,  50/35    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. 
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84. Передати  Снігур Зої Тихонівні у  власність земельну ділянку по  

вул. Куроп'ятникова, 57    загальною площею 0,1802   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 0,0802   га  –  
для  ведення   особистого селянського господарства,   у   тому   числі по  
угіддях: 0,0802  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

85. Передати Назаренко Ангеліні Георгіївні у  власність земельну 
ділянку по  вул. Гоголя, 177   загальною площею 0,0583  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0583  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 Пустовіту Євгенію Валентиновичу (3/5 ч. домоволодіння)  
у  власність земельну ділянку по  вул. Куйбишева, 45  загальною площею 
0,0532 га (у тому числі по угіддях: 0,0532  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  Сліпоконь Любові Василівні у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Рязанській, 2-д   загальною площею 0,0673  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0673  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  Святківській Ларисі Вікторівні у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Комарова, 117   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. 

89. Передати Іванченко Тетяні Іванівні  у  власність земельну ділянку 
по  пров. Горохова, 8  загальною площею 0,0500   га (у тому числі по угіддях: 
0,0326  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови,  0,0174 га – 
рілля) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   
будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

90. Передати Андреєвій Зінаїді Павлівні  у  власність земельну ділянку 
по   вул.  Акмолінській,  60  загальною  площею  0,0436   га (у  тому  числі  по  
угіддях: 0,0436  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва  та  обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  

  



 15   
 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

91. Передати Гончарову Анатолію Миколайовичу у  власність 
земельну ділянку по  вул. Цілинній, 1-а    загальною площею 0,0785  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0785  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 Гончаренко Ліані Костянтинівні  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Герцена, 5-а   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. 

93. Передати Парфьоновій Зінаїді Павлівні  (1/2 ч. домоволодіння) та 
Парфьонову Сергію Валерійовичу  (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по вул. Делегатській, 23   загальною площею 0,1318  га (у 
тому числі по угіддях: 0,1318   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 Сергієнку Володимиру Олексійовичу  у  власність 
земельну ділянку по  пров. Чайковського, 38  загальною площею 0,0584  га    
(у тому числі по угіддях: 0,0584  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. 

95. Передати Демурі Оксані Володимирівні  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Димитрова, 15 загальною площею 0,1341   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 0,0341   га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по  угіддях: 0,0341  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

96. Передати  Мозговій Валентині Анатоліївні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Галутвіній Тетяні Анатоліївні (1/2 ч. домоволодіння) у  власність земельну 
ділянку по вул. Байкальській, 105  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. 

97. Передати  Філіповій Люсі Федорівні  у  власність земельну ділянку 
по   вул.  40 років Жовтня,  15  загальною площею 0,0397   га (у тому числі по  
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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. 

98. Передати  Ковальову Сергію Миколайовичу  (1/2 ч. домоволодіння) 
та  Шевчук Лілії Григорівні (1/2 ч. домоволодіння) у  власність земельну 
ділянку по вул.  Робочій, 11  загальною площею 0,0470 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0470 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  Чернезі Василю Федосійовичу  (1/2 ч. домоволодіння) та 
Білецькій Тетяні Василівні (1/2 ч. домоволодіння) у  власність земельну 
ділянку по пров. Кам'яному, 22    загальною площею 0,1132  га (у тому числі 
по угіддях: 0,1132  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  Тернавському Миколі Миколайовичу  у  власність 
земельну ділянку по  вул. Добролюбова, 27-а  загальною площею 0,0597    га 
(у тому числі по угіддях: 0,0597   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  Рогову Олегу Юрійовичу у  власність земельну ділянку 
по  вул.  Канізькій, 63/48  загальною площею 0,0360 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0360  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. 

102. Передати Пастернаку Василю Івановичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Баумана, 7   загальною площею 0,0605  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0605  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  Фурману Василю Антоновичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Пальміро Тольятті, 99  загальною площею 0,1693    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 0,0693   га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по  угіддях: 0,0693  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 
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104. Передати Мілютіну Олександру Івановичу  у  власність земельну 

ділянку по  тупику Рибальському, 2-г   загальною площею 0,0819  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0401  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0270 га – рілля, 0,0148 га – сади) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку,  господарських будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

105. Передати Тараненко Світлані Вікторівні   у  власність земельну 
ділянку по  вул. Байкальській, 2-а/3  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. 

106. Передати   Шаховцовій Тетяні Валентинівні у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Красіна, 71/11    загальною площею 0,0539   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0539   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   Конопліцькому Костянтину Михайловичу у  власність 
земельну ділянку по  вул.  Сєдова, 37/112    загальною площею 0,0803 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0803 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 Ярошук Людмилі Володимирівні   у  власність земельну 
ділянку по  вул. Валентини Терешкової, 201/1  загальною площею 0,0464   га 
(у тому числі по угіддях: 0,0464  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. 

109. Передати  Переверзєву Едуарду Максимовичу  у  власність 
земельну ділянку по  вул.   Озерна Балка, 13  загальною площею 0,4917 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 0,2717  га  –  
для  ведення   особистого селянського господарства,   у   тому   числі по  
угіддях: 0,2717 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення  та  площею  0,1200  га  –  для   ведення   садівництва,   у   тому   
числі по  угіддях: 0,1200 га – сади, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

110. Передати Скрипник Марії Корніївні (33/50 ч. домоволодіння), 
Нагорняку Анатолію Івановичу та Нагорняк Надії Гаврилівні  (17/50 ч. 
домоволодіння) у  власність земельну ділянку по  вул. Дем'яна Бєдного, 29/16     
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загальною площею 0,0421   га (у тому числі по угіддях: 0,0421   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 Левченко Аллі Анатоліївні у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Ковпака, 28  загальною площею 0,1186    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 0,0186 га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по  угіддях: 0,0186   га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

112. Передати Вороненко Надії Яківні  (31/100 ч. домоволодіння),   
Садовенко Тетяні Сергіївні (17/50 ч. домоволодіння) та  Матвєєнку Ігорю 
Олександровичу  (7/20 ч. домоволодіння) у  власність земельну ділянку по  
вул.  Преображенській, 81/63    загальною площею 0,1096  га (у тому числі по 
угіддях: 0,1096 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 Галан Любові Михайлівні  у  власність земельну ділянку 
по  вул.  Московській, 99-а  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. 

114. Передати   Кадикову Миколі Тимофійовичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Житомирській, 15 загальною площею 0,0365 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0365 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   Скляніченко Людмилі Василівні  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Добролюбова, 24    загальною площею 0,0667 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0667 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. 

116. Передати  Гончарук Ларисі Володимирівні (29/50 ч. 
домоволодіння)  та  Бєловій Тетяні Олександрівні (21/50 ч. домоволодіння)  у  
власність земельну ділянку по  вул. 8-го Березня, 37/39  загальною                
площею 0,0496 га (у тому числі по угіддях: 0,0496 га – землі одно- та 
двоповерхової  житлової    забудови)   для   будівництва   та   обслуговування   
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жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

117. Передати  Іващенко Галині Степанівні у  власність земельну 
ділянку по  пров. Прорізному, 53   загальною площею 0,0655  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0655   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

118. Передати  Демехіну Олександру Івановичу   у  власність земельну 
ділянку по  вул. Чернишевського, 149   загальною площею 0,0604 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0604 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  Мельник Вікторії Анатоліївні  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Харківській, 45   загальною площею 0,0867 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0867  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. 

120. Передати  Одуд Любові Вікторівні  у  власність земельну ділянку 
по  вул. Воронцовській, 41    загальною площею 0,0532  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0532 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   Колечкіну Григорію Семеновичу   у  власність 
земельну ділянку по  пров. Кримському, 8  загальною площею 0,0357 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0357 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  Максьомі Олені Андріївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Максьомі Сергію Григоровичу (1/2 ч. домоволодіння) у  власність земельну 
ділянку по  пров. Степовому, 59  загальною площею 0,1138  га (у тому числі 
по угіддях: 0,1138   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. 

123. Передати  Дончевському Олександру Івановичу (8/20 ч. 
домоволодіння),  Недлінській   Наталі   Анатоліївні  (11/50 ч. домоволодіння),  
Матлашу Валерію Дмитровичу (19/100 ч. домоволодіння) та Матлаш 
Людмилі  Валеріївні (19/100 ч. домоволодіння)  у  власність земельну ділянку 
по   вул.  Острівській,  23    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. 

124. Передати  Волковій Ользі Григорівні  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Кіровоградській, 43  загальною площею 0,0650  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0650 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. Передати  Олійнику Костянтину Івановичу   у  власність земельну 
ділянку по  пров. Олексіївському, 19  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. 

126. Передати  Бур'яновському Василю Васильовичу    у  власність 
земельну ділянку по  вул. Мінській, 12    загальною площею 0,0695  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0695 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. 

127. Передати  Статовській Ларисі Павлівні  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Володимирській, 49   загальною площею 0,0306  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0306 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. 

128. Передати Денисенку Володимиру Олександровичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Гуцалу Юрію Григоровичу (1/2 ч. домоволодіння)  у  
власність земельну ділянку по  вул. Десантників, 76/14    загальною площею 
0,0956 га (у тому числі по угіддях: 0,0956 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. 

129.  Передати Щербині Олені Миколаївні  (53/100 ч. домоволодіння) 
та  Діхтяру Олександру Володимировичу (47/100 ч. домоволодіння)                       
у   власність  земельну  ділянку  по  вул.  Леніна,   145/72  загальною   
площею 0,0882  га (у тому числі по угіддях: 0,0882  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. 

130. Передати  Савиновій Катерині Віленівні   у  власність земельну 
ділянку  по   пров.  Першотравневому,  26    загальною площею  0,0623   га  (у  
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тому числі по угіддях: 0,0623  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. 

131. Передати Гетьман Тетяні Володимирівні    у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Пальміро Тольятті, 11  загальною площею 0,0935  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0935  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. 

132. Передати  Волошину Миколі Васильовичу   у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Тернопільській, 21  загальною площею 0,0764 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0764 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. 

133. Передати Перцову Володимиру Пантелейовичу (27/50 ч. 
домоволодіння), Перцову Володимиру Петровичу та Галіциній Дар'ї      
Гнатівні (23/50 ч. домоволодіння)  у  власність земельну ділянку по                    
вул.  Коцюбинського, 22    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. 

134. Передати   Мудрецькій Ользі Трохимівні  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Донецькій, 20    загальною площею 0,0518   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0518  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.  

135. Передати  Маляренку Олександру Володимировичу   у  власність 
земельну ділянку по  тупику Цегельному, 6   загальною площею 0,0347   га (у 
тому числі по угіддях: 0,0347 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. 

136. Передати  Бабій Діні Степанівні   у  власність земельну ділянку по  
пров.  Кропивницького,  35-а   загальною  площею  0,0695 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0695  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. 

137. Передати   Перехрест Лілії Вікторівні  у  власність земельну 
ділянку  по   вул.   Філатова,  49/48    загальною   площею   0,1000   га  (у тому  
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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. 

138. Передати Марусенку Анатолію Йосиповичу та Сергієнко 
Олександрі Миколаївні   у  власність земельну ділянку по  пров. Лісному, 27      
загальною площею 0,08775   га (у тому числі по угіддях: 0,08775  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. 

139. Передати   Остапенко Олені Володимирівні  у  власність земельну 
ділянку по  пров. Світлому, 7-а      загальною площею 0,0607   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0607  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. 

140. Передати  Кучмі Борису Володимировичу   у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Мінській, 89    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. 

141. Передати   Резніченко Альоні Сергіївні  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Степанова, 28     загальною площею 0,0347   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0347  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. 

142. Передати  Соколенко Наталії Мирославівні   у  власність земельну 
ділянку по  пров. Середньому, 71      загальною площею 0,1045   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0857  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0188 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

143. Передати  Козаковій Валентині Олександрівні   у  власність 
земельну ділянку по  пров. Мінському, 50   загальною площею 0,0595   га                                  
(у тому числі по угіддях: 0,0595  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. 

144. Передати   Іванову Леоніду Григоровичу  у  власність земельну 
ділянку  по  пров. Олексіївському, 29    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,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

145. Передати  Акуленку Євгенію Аркадійовичу   у  власність земельну 
ділянку по  вул. Поперечній 1-й, 4  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. 

146. Передати Піткевичу Івану Миколайовичу (17/50 ч. 
домоволодіння), Піткевич Світлані Вячеславівні (17/50 ч. домоволодіння) та 
Медведєвій Ірині Василівні (8/25 ч. домоволодіння)   у  власність земельну 
ділянку по  вул. Лісопарковій, 13  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.  

147. Передати   Кривенку Олександру Вікторовичу  у  власність 
земельну ділянку по  вул. Баумана, 26-а     загальною площею 0,0569   га (у 
тому числі по угіддях: 0,0569  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. 

148. Передати  Бєлікову Володимиру Павловичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Аксьонкіної, 5    загальною площею 0,0740   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0740  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. 

149. Передати   Саєнко Ніні Павлівні та Саєнку Олександру Івановичу  
у власність земельну ділянку по вул. Павлова, 1-а загальною                     
площею   0,0330   га (у тому числі по угіддях: 0,0330  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. 

150. Передати  Ободовській Раїсі Федорівні у  власність земельну 
ділянку по  вул. Тихій, 16-а 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. 

151.  Передати  Бодюлу Олександру Васильовичу   у  власність 
земельну  ділянку  по  пров. Новгородському 1-му,  9/6   загальною                
площею  0,0814    га (у   тому   числі   по   угіддях:  0,0814  га – землі одно- та  
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двоповерхової житлової  забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  
жилого   будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

152. Передати Стойці Валентині Миколаївні  у  власність земельну 
ділянку по  пров. Дачному, 23    загальною площею 0,0387   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0387  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. 

153. Передати   Четверик Людмилі Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Дєдечковій Валентині Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння)  у  власність 
земельну ділянку по  вул. Олени Журливої, 65/35  загальною                          
площею  0,0333   га (у тому числі по угіддях: 0,0333  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. 

154. Передати  Милокості Надії Олексіївні   у  власність земельну 
ділянку по  вул.   Маріупольській, 51/8   загальною площею 0,0426   га (у 
тому числі по угіддях: 0,0360  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0066 га – сади) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

155. Передати  Руденко Таїсі Іванівні (2/3 ч. домоволодіння) та 
Штомпель Ганні Вікторівні (1/3 ч. домоволодіння) у  власність земельну 
ділянку по  вул.   Соціалістичній, 14   загальною площею 0,0586   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0586  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. 

156. Передати  Бехало Лідії Миколаївні   у  власність земельну ділянку 
по  вул.  Свердлова, 140    загальною площею 0,0509   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0509  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

157. Передати  Гуржос Поліні Вікторівні у  власність земельну ділянку 
по  вул.   Воронцовській, 56   загальною площею 0,2042   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 0,1042  га  –   
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по  угіддях: 0,1042  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 
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158. Передати   Єфанову Олександру Миколайовичу   у  власність 

земельну ділянку по  вул. Зеленогірській, 29     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. 

159. Передати Великому Олександру Петровичу  у  власність земельну 
ділянку по  вул.  Карусельній, 31-а    загальною площею 0,0326   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0326 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. 

160. Передати  Богаченко Ганні Пилипівні    у  власність земельну 
ділянку по  пров. Дачному, 33      загальною площею 0,0419    га (у тому числі 
по угіддях: 0,0419   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. 

161. Передати  Колісник Ользі Миколаївні  у  власність земельну 
ділянку по  вул. Мінській, 71  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.  

162. 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  


