
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 12 вересня  2012 року                            № 1926 
 
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 Греку Олександру Михайловичу   у власність земельну 
ділянку по  тупику Береговому, 8/2-а загальною площею  0,0830   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0830 га – землі 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  Кравченку Анатолію Яковичу (1/2 ч. домоволодіння)  у 
власність земельну ділянку по вул. Червонозорівській, 30 загальною    
площею  0,0771 га (у тому числі по угіддях: 0,0771  га – землі 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 Цатурян Люсі Сулейманівні   у власність земельну ділянку 
по  пров. Балківському, 23 загальною площею  0,0999 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0999 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

4. Передати Уховій Антоніні Миколаївні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Ізмаїльській, 6   загальною площею  0,0589   га (у тому числі по 
угіддях:  0,0589  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. 

5. Передати Голуб Оксані Володимирівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Мотокросному, 21  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. 

6. Передати Пшеничній Людмилі Дмитрівні (43/100 ч. домоволодіння), 
Становій Ганні Кузьмівні (29/100 ч. домоволодіння) та Болдирєвій Аллі 
Петрівні (7/25 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по                 
вул. Тельмана, 17   загальною площею  0,1069 га (у тому числі по угіддях: 
0,1069 га – землі 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 Кузнецову Миколі Вікторовичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Симокоп Яні Юр'ївні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку             
по пров. Межовому, 16/71 загальною площею  0,0392 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0392 га – землі 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 Марікуці Олександру Васильовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Івана Франка, 20/25 загальною площею  0,0591 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0591 га – землі 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 Шавруновій Людмилі Петрівні у власність земельну 
ділянку по вул. Народній, 28 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. 

10. Передати Макієвець Олегу Петровичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Стадніковій Ганні Григорівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по вул. Глибка, 42  загальною площею  0,0636 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0636 га – землі 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 Сергатій Любові Йосип-Мирославівні у власність 
земельну ділянку  по  вул. Чайковського, 102/45 загальною площею  0,0818 га  
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(у тому числі по угіддях: 0,0818  га – землі 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 Кікоть Володимиру Олексійовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Герцена, 4-б  загальною площею  0,0484  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0484 га – землі 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 Данчул Оксані Сергіївні  у власність земельну ділянку            
по пров. Саксаганського, 28 загальною площею  0,0414 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0414 га – землі 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  Дорошенку Віктору Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Донецькій, 52 загальною площею  0,0578 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0578 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

15. Передати Федоровій Любові Анатоліївні (39/100 ч. домоволодіння), 
Вовченко Тетяні Михайлівні (39/100 ч. домоволодіння) та Жаравіну 
Олександру Володимировичу (11/50 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Соціалістичній, 13 загальною площею  0,0804 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0804 га – землі 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 Настасієнко Христині Тимофіївні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Богдана Хмельницького, 205  загальною площею  0,6180   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  0,5180  га  –  для  ведення особистого селянського господарства,   у   
тому числі по угіддях: 0,5180 га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

17. Передати  Шмєльову Ігорю Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Середньому, 12  загальною площею  0,0480 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0480 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і   

 
 

 



 4   
 

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

18. Передати  Антоненку Григорію Захаровичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Ствольній, 24-а   загальною площею  0,0322  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0322 га – землі 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 Грецькій Тетяні Никифорівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Пальміро Тольятті, 74  загальною площею  0,1447   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  0,0447 га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по угіддях: 0,0447   га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

20. Передати Кас'яновій Олені Юріївні у власність земельну ділянку         
по  пров. Олексіївському, 20 загальною площею  0,0543 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0543 га – землі 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  Нечитайло Ларисі Павлівні у власність земельну ділянку 
по  вул.  Коцюбинського, 37 загальною площею  0,0378 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0378 га – землі 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  Прокоп'євій Людмилі Федорівні   у власність земельну 
ділянку по  вул. Водоп'янова, 6/5 загальною площею  0,0338  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0338 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

23. Передати  Іванченку Валерію Миколайовичу   у власність земельну 
ділянку по  пров. Червоному, 37/4 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. 

24. Передати  Горпинич Валентині Анатоліївні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Вороні Олексію Григоровичу (1/2 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  вул. Рязанській, 25  загальною площею  0,0593  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0593  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. 

25. Передати  Король Валентину Михайловичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Іщенко Світлані Михайлівні (1/2 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  пров. Петра Лахмана, 2   загальною площею  0,0938  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0938  га – землі 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  Лобач Людмилі Василівні  (1/5 ч. домоволодіння), Скіпі 
Ірині Миколаївні (1/5 ч. домоволодіння),  Степанцовій Лілії Гаврилівні                 
(3/10 ч. домоволодіння) та  Степанцову Олександру Миколайовичу (3/10 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  вул. Куроп'ятникова, 43  
загальною площею  0,1966 га (у тому числі по угіддях: 0,1966  га – землі 
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  Чадай Юлії Миколаївні  у власність земельну ділянку по  
вул.  Толстого, 8 загальною площею  0,0887  га (у тому числі по угіддях: 
0,0887  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Передати  Романюк Світлані Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Галушкіна, 78/109  загальною площею  0,0439 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0439 га – землі 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  Статовському Геннадію Івановичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Криничуватій, 26  загальною площею  0,1269  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  0,0269 га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,   у   тому   числі по 
угіддях: 0,0269  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

30. Передати Великороду Володимиру Антоновичу у власність 
земельну ділянку по  пров. Світлому, 1/5   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. 
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31. Передати Юрескул Антоніні Григорівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Середній П'ятихатській, 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. 

32. Передати  Бордюзі Галині Микитівні у власність земельну ділянку 
по   вул. Будівельників, 10  загальною площею  0,0988   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0988 га – землі 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  Мусієнку Святославу Олександровичу (1/3 ч. 
домоволодіння), Мусієнко Наталії Миколаївні (1/3 ч. домоволодіння) та 
Мусієнку Владиславу Святославовичу (1/3 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по вул. Шкільній, 16  загальною площею  0,0663  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0663 га – землі 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 Бурдільній Ользі Степанівні у власність земельну ділянку 
по  вул.  Пальміро Тольятті, 83 загальною площею  0,1806  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  0,0806  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,   у   тому   числі по 
угіддях: 0,0806 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

35. Передати Красіліч Тетяні Іванівні   у власність земельну ділянку по   
вул. Ентузіастів, 34   загальною площею  0,0597   га (у тому числі по угіддях: 
0,0549  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 0,0048 га – 
рілля) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   
будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

36. Передати Гордієнку Юрію Анатолійовичу (1/12 ч. домоволодіння) 
та Гордієнку Геннадію Анатолійовичу (1/12 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по   пров. Добролюбова, 69  загальною площею  0,0523   га 
(у тому числі по угіддях: 0,0226  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0297 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

37. Передати Карнауху Костянтину Вікторовичу (1/2 ч. 
домоволодіння)   у власність земельну ділянку по   вул.  Генерала             
Родимцева,   67   загальною   площею   0,0577   га (у  тому  числі  по   угіддях:                    
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0,0577 га – землі 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 Корнєєвій Ганні Володимирівні у власність земельну 
ділянку по   вул.  Новозаводській, 41   загальною площею  0,2722  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  0,1722  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,   у   тому   числі по 
угіддях: 0,1722  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

39. Передати  Чепелевій Тамарі Григорівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Хомичу Валерію Михайловичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по   вул.  Ушакова, 6   загальною площею  0,0977  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0977 га – землі 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  Демешку Андрію Миколайовичу   у власність земельну 
ділянку по   вул. Некрасова, 19/30 загальною площею  0,0493  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0493 га – землі 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  Ігранову Валентину Володимировичу та Іграновій                  
Ользі Степанівні у спільну сумісну власність земельну ділянку по                                   
вул.  Некрасова, 19/30   загальною площею  0,0492  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0492  га – землі 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   Євтихію Олегу Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по   вул. Мінській, 28  загальною площею  0,0600   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0600  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

43. Передати  Печериці Валентині Семенівні  у власність земельну 
ділянку по   вул. Будьонного, 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. 
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44. Передати  Галушці Вадиму Валерійовичу  у власність земельну 
ділянку по   вул. Світлогорській 2-й, 4  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. 

45. Передати  Светлому Валентину Михайловичу  у власність земельну 
ділянку по   вул.  Осипенко, 17   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. 

46. Передати Колгій Олені Геннадіївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Чижику Миколі Олександровичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Івана Франка, 12  загальною площею  0,1203 га (у тому числі 
по угіддях: 0,1203 га – землі 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 Гірічу Вадиму Сергійовичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Гіріч Юлії Петрівні (1/2 ч. домоволодіння)    у власність земельну ділянку по   
пров. Межовому, 18  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. 

48. Передати  Сагун Валентині Юхимівні  у власність земельну ділянку 
по вул.  Будьонного, 7  загальною площею  0,0523  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0523  га – землі 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  Сагуну Леоніду Івановичу  у власність земельну ділянку 
по вул.  Будьонного, 7-а  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. 

50. Передати Пєшку Ігорю Костянтиновичу у власність земельну 
ділянку по вул.  Чорноморській, 30-а загальною площею  0,0502  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0502 га – землі 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 Виноградській Тетяні Володимирівні у власність 
земельну ділянку по вул.  Павлоградській, 38   загальною площею  0,0598   га  
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(у тому числі по угіддях: 0,0598  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

52. Передати Буріку Ігорю Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по   вул.  Волгоградській, 13  загальною площею  0,1122   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  0,0122  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,   у  тому   числі по 
угіддях: 0,0122   га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

53. Передати Ткаченку Петру Валерійовичу (7/20 ч. домоволодіння), 
Ткаченку Валерію Петровичу (3/10 ч. домоволодіння), Бульбі Ніні Дмитрівні 
(14/80 ч. домоволодіння) та Марченко Вірі Ігнатівні (7/40 ч. домоволодіння)  
у власність земельну ділянку по вул. Одеській, 38  загальною площею   
0,0723   га (у тому числі по угіддях: 0,0723 га – землі 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 Бурковській Олені Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по вул. Валентини Терешкової, 52 загальною площею  0,0914  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0914 га – землі 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 Кобець Людмилі Миколаївні у власність земельну 
ділянку по вул. Казанській, 5  загальною площею  0,1034   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  0,0034  га  –  
для  ведення садівництва,   у  тому   числі по угіддях: 0,0034   га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

56. Передати Козієвій Клавдії Іванівні  у власність земельну ділянку    
по  вул. Волгоградській, 12   загальною площею  0,1205   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  0,0205  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,  у  тому  числі по угіддях: 
0,0205  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

57. Передати Сергієнко Катерині Михайлівні у власність земельну 
ділянку по вул.  Сухумській, 8/41 загальною площею  0,0843  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0843  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. 

58. Передати Оксаніч Ганні Василівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Середенко Варварі Василівні (1/2 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  пров. Маріупольському, 29/11   загальною площею  0,0232   га (у 
тому числі по угіддях: 0,0232   га – землі 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. 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 
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