
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  11 грудня  2012 року                                 № 2122 
 
Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам   
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34             
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,               
статтею  56 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України та  розглянувши звернення громадян міста 
Кіровограда, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Передати Виноградовій Антоніні  Петрівні (19/50 ч. домоволодіння), 
Косенко Наталії Володимирівні (31/100 ч. домоволодіння) та Шияну 
Олександру Валерійовичу (31/100 ч. домоволодіння) у власність земельну  
ділянку по вул. Свердлова, 127/64   загальною площею  0,1236 га  (у тому  
числі  по  угіддях:  0,1236 га – землі  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 Мокряку Арнольду Миколайовичу (3/5 ч. домоволодіння), 
Терещенко Єлизаветі Іванівні (1/5 ч. домоволодіння) та Покатенко Тетяні 
Іванівні (1/5 ч. домоволодіння) у власність земельну  ділянку по                           
вул. Тернопільській, 52/11  загальною площею  0,0609 га (у тому  числі  по  
угіддях:  0,0609 га – землі  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 Карпенко Олександрі Іванівні у власність земельну  
ділянку по вул. Карпатській, 19   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. 
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4.  Передати Ткачуку Олександру Вікторовичу у власність земельну  
ділянку  по  вул. Ризькій, 1-а   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. 

5. Передати Дядик Зінаїді Антонівні  у власність земельну  ділянку по 
пров. Дніпровському, 38   загальною площею  0,0408 га (у тому  числі  по  
угіддях:  0,0408 га – землі  одно- та  двоповерхової житлової  забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за  рахунок  земель  житлової  та громадської   
забудови. 

6. Передати Таран Лідії Дмитрівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по  тупику Прирічному, 3 загальною площею  0,0577  га (у 
тому числі по угіддях: 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. 

7. Передати Шевченку Анатолію Васильовичу та Шевченку 
Олександру Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
вул. Грузовий Двір, 19 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. 

8. Передати Позняковій Марії Петрівні (3/5 ч. домоволодіння), 
Старікову Олександру Івановичу (4/25 ч. домоволодіння) та Кузютічеву 
Геннадію Михайловичу (6/25 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку 
по  вул. Некрасова, 36   загальною площею  0,1355 га (у тому числі по 
угіддях: 0,1355 га – землі 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 Запорожець Наталії Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Горохова, 22  загальною площею  0,0831 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0831 га – землі 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 Перерві Василю Івановичу  у власність земельну ділянку 
по  пров. Олександра Матросова, 34 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. 
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11. Передати Унгурян Тамарі Іванівні (3/5 ч. домоволодіння) та 
Горбенко  Галині  Олександрівні (2/5 ч. домоволодіння)  у власність земельну  
ділянку по  вул. Обознівській, 20 загальною площею  0,0660   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0660 га – землі 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 Федоренку Ігорю Костянтиновичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Очаківській, 56   загальною площею  0,0645   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0645  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

13. Передати Пастуховій Людмилі Анатоліївні у власність земельну               
ділянку по пров. Вишняківському, 30   загальною площею  0,1277  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  0,0277 га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  0,0277  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

14. Передати Іголкіній Олені Олександрівні (1/5 ч. домоволодіння), 
Довгополу Юрію Михайловичу (1/5 ч. домоволодіння) та Артишковій 
Валентині Вікторівні (3/5 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  
вул. Менделєєва, 37  загальною площею  0,0762  га (у тому числі по угіддях: 
0,0762 га – землі 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 Бойку Геннадію Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Генерала Шумілова, 72  загальною площею  0,0714   га (у 
тому числі по угіддях: 0,0714 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

16. Передати  Лукіній Аллі Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Пархоменка, 39  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. 

17. Передати Кіблик Ірині Володимирівні у власність земельну ділянку 
по  вул.  Далекосхідній, 57   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   
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

18. Передати Гораковій-Пригоді Валентині Іванівні у власність 
земельну ділянку по  тупику Береговому, 12  загальною площею  0,0817  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0817 га – землі 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 Гуменюк Тамарі Леонідівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Свердлова, 109 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. 

20. Передати Слободенюк Ларисі Іванівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Верхній, 32  загальною площею  0,0468   га (у тому числі по угіддях: 
0,0468  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Передати Колос Аллі Євгеніївні   у власність земельну ділянку по  
вул. Донецькій, 65  загальною площею  0,0601   га (у тому числі по угіддях: 
0,0601 га – землі 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 Висицькому Олександру Павловичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Багратіона, 11  загальною площею  0,0501  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0501 га – землі 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 Вакуленку Володимиру Борисовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Воронезькій, 83  загальною площею  0,0503   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0503  га – землі 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 Суржоку Миколі Микитовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Крилова, 13 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. 

25. Передати Тимофеєву Анатолію Павловичу (7/10 ч. домоволодіння)  
та   Тимофеєву   Сергію   Павловичу   (3/10   ч.   домоволодіння)  у   власність  
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земельну ділянку по  вул. Ризькій, 1/6 загальною площею  0,0487  га  (у тому 
числі   по   угіддях:   0,0487   га   –  землі   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 Слюсаренко Людмилі Вікторівні (1/2 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  пров. Львівському, 2 загальною площею  
0,0341  га (у тому числі по угіддях: 0,0341 га – землі 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 Криворучку Миколі Васильовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Чугуєвській, 36  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. 

28. Передати Заярнюку Івану Антоновичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Прилуцькій, 9   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. 

29. Передати  Спринчан Ользі Петрівні  у власність земельну               
ділянку по вул. Новозаводській, 11   загальною площею  0,1665  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  0,0665  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,  у  тому  числі по угіддях:  
0,0665 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

30. Передати Радченко Вірі Семенівні  у власність земельну ділянку по  
вул. Верхній Биковській, 6 загальною площею  0,0106 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0106 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

31. Передати Ліщук Олені Григорівні  у власність земельну ділянку по  
пров. Лісному, 32  загальною площею  0,0431  га (у тому числі по угіддях: 
0,0431  га – землі 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 Тарану Володимиру Єфремовичу у власність земельну               
ділянку   по   вул.   Делегатській,  10   загальною  площею   0,1127   га,  з  них:  
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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  0,0127  га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  0,0127 га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

33. Передати Давиденко Наталії Миколаївні (27/50 ч. домоволодіння) 
та Пиркову Ігорю Олександровичу (23/50 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Леніна, 106   загальною площею  0,1015  га (у тому 
числі по угіддях: 0,1015 га – землі 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 Вдовенко Лідії Миколаївні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Куцівському, 5 загальною площею  0,0425 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0425 га – землі 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 Герасименко Олені Сергіївні (7/25 ч. домоволодіння) та 
Ковальовій Ользі Іванівні (36/50 ч. домоволодіння) у власність земельну               
ділянку по пров. Семенівському, 23 загальною площею 0,3206 га, з них: 
площею 0,2000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у тому  числі  по  
угіддях:  0,2000 га – землі  одно- та  двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,1206  га  –  
для  ведення садівництва,  у тому числі по угіддях: 0,1206 га – сади, за 
рахунок земель  сільськогосподарського  призначення. 

36. Передати  Горбенку Анатолію Трохимовичу  у власність земельну               
ділянку по вул. Лелеківській, 41  загальною площею  0,1459 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  0,0459  га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  0,0459  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

37.  Передати Стрежнєвій Катерині Яківні (27/50 ч. домоволодіння), 
Тумашу Валерію Вікторовичу (23/200 ч. домоволодіння), Кононенко Олесі 
Валеріївні (23/200 ч. домоволодіння), Хрипті Олені Валеріївні (23/200 ч. 
домоволодіння)  та   Тумаш  Любові  Валеріївні  (23/200  ч.  домоволодіння) у 

власність земельну ділянку по  вул. Кропивницького, 138  загальною площею  
0,0755  га (у тому числі по угіддях: 0,0755   га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови)   для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

38. Передати Краштан Тетяні Борисівні (133/200 ч. домоволодіння)  та 
Краштан Юрію Миколайовичу (67/200 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Лелеківській, 17  загальною площею  0,0481   га (у 
тому числі по угіддях: 0,0481  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

39.  Передати Костенко Юлії Володимирівні   у власність земельну 
ділянку по  вул. 9-го Січня, 16  загальною площею  0,0499  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0499  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

40. Передати Юрченку Анатолію Володимировичу (29/50 ч. 
домоволодіння) та Урсаленко Наталі Василівні (21/50 ч. домоволодіння)   у 
власність земельну ділянку по  пров. Семенівському, 10/5 загальною площею  
0,1103 га (у тому числі по угіддях: 0,1103 га – землі 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 Білосорочці Людмилі Володимирівні у власність 
земельну ділянку по  вул. Лелеківській, 19-а  загальною площею  0,0738   га 
(у тому числі по угіддях: 0,0738  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

42. Передати Харчук Наталії Георгіївні (4/5 ч. домоволодіння),    
Воловій Ларисі Миколаївні (1/10 ч. домоволодіння) та Удод Валентині              
Миколаївні (1/10 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по                                        
вул. Новоросійській, 50/14 загальною площею  0,0802 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0802 га – землі 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 Карповій Зої Йосипівні  у власність земельну ділянку по  
вул. Чугуєвській, 5  загальною площею  0,0456   га (у тому числі по угіддях: 
0,0456  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

44. Передати Коропу Віктору Володимировичу у власність земельну 
ділянку  по  пров. Мухіної, 6 загальною  площею  0,0396 га (у  тому  числі  по  
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угіддях: 0,0396 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

45. Передати Тупчієнко Галині Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Будівельників, 16-в  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. 

46. Передати  Рибачок Ользі Ігорівні у власність земельну               
ділянку по вул. Прирічній, 31   загальною площею  0,1291  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  0,0291  га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  0,0291 га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

47. Передати Мостовій Олені Василівні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Водоп'янова, 39  загальною площею  0,0718 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0718 га – землі 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 Микитюку Леоніду Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Інгульській, 89-б  загальною площею  0,0356  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0356 га – землі 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 Міленіну Василю Васильовичу (57/100 ч. домоволодіння) 
та Міленіній Тамілі Василівні (43/100 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  пров. Інгульському, 21  загальною площею  0,0735 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0735 га – землі 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 Царуку Євгену Борисовичу (1/3 ч. домоволодіння) та 
Грузіну Олексію Івановичу (2/3 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Валентини Терешкової, 55  загальною площею  0,0672  га                                  
(у тому числі по угіддях: 0,0672  га – землі одно- та двоповерхової                
житлової  забудови)  для  будівництва  та  обслуговування   жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 
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51. Передати Клушину Анатолію Петровичу (23/50 ч. домоволодіння) 
та  Клушиній  Надії  Іванівні  (27/50 ч. домоволодіння)  у  власність  земельну  
ділянку по  вул. Пальміро Тольятті, 21-в  загальною площею  0,0577 га (у 
тому числі по угіддях: 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. 

52. Передати Решетівській Світлані Георгіївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Скульського, 28  загальною площею  0,0615  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0615 га – землі 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 Пилипенко Людмилі Петрівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Григор'євій Валентині Петрівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Нижній Прирічній, 34  загальною площею  0,0383  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0383 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

54. Передати Пустовіт Валентині Володимирівні   у власність земельну 
ділянку по  пров. Свердлова, 116   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. 

55. Передати Турову Олександру Миколайовичу   у власність земельну 
ділянку по  пров. Петровського, 5  загальною площею  0,0496 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0496  га – землі 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 Лавріненку Тимофію Дмитровичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Тульській, 54 загальною площею  0,0370  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0370  га – землі 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 Сергієнку Леоніду Івановичу (2/5 ч. домоволодіння) та 
Шепеті Світлані Василівні (3/5 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Братській, 31  загальною площею  0,0719  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0719  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  Бондару Олегу Миколайовичу у власність земельну               
ділянку по вул. Московській, 1  загальною площею  0,1078  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  0,0078  га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  0,0078  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

59. Передати Іщенко Вікторії Андріївні   у власність земельну ділянку 
по  вул. Єгорова, 100  загальною площею  0,0645  га (у тому числі по угіддях: 
0,0645 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

60. Передати Чаплинському Ігорю Вікторовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Далекосхідній, 110 загальною площею  0,0700  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0700 га – землі 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 Обрежі Володимиру Леонідовичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Галушкіна, 46  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. 

62. Передати Григор'єву Івану Івановичу (11/50 ч. домоволодіння), 
Григор'євій Ірині Леонідівні (11/50 ч. домоволодіння) та  Полєтаєвій Світлані 
Борисівні (14/25 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по                       
вул. Рязанській, 28  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. 

63. Передати Таран Надії Миколаївні  у власність земельну ділянку по  
вул. Саратовській, 74-а  загальною площею  0,0466  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0466  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

64. Передати Булат Лідії Олексіївні  у власність земельну ділянку             
по   вул.  Павлова,  6  загальною  площею  0,0764  га (у тому числі по угіддях:  
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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. 

65. Передати  Настасієнко Галині Андріївні  у власність земельну               
ділянку по вул. Балтійській, 24-е   загальною площею  0,1290 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  0,0290  га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  0,0290  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

66. Передати Юхимішеній Євгенії Григорівні (7/18 ч. домоволодіння) 
та Ларіній Жанні Юріївні (11/18 ч. домоволодіння)  у власність земельну               
ділянку по вул. Єгорова, 45   загальною площею  0,1155  га (у тому числі по 
угіддях: 0,1155 га – землі 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 Курбандурдиєвій Олександрі Павлівні у власність 
земельну ділянку по  вул. Панфьорова, 62  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. 

 68. Передати Іваненко Наталії Петрівні   у власність земельну ділянку 
по  вул. Жовтневої революції, 99  загальною площею  0,0548 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0548 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

69. Передати Фещенку Володимиру Володимировичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Балтійській, 69-а  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. 

70. Передати Соловйовій Тамарі Андріївні  (11/50 ч. домоволодіння), 
Чередніченко Риммі Федорівні (20/50 ч. домоволодіння) та Стародубцеву 
Миколі Євдокимовичу (19/50 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Дзержинського, 112  загальною площею  0,0749  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0749 га – землі 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 Геймуру Олександру Борисовичу   у власність земельну 
ділянку по  пров. Іванівському, 2-а   загальною площею  0,0714  га             
(у  тому  числі  по  угіддях: 0,0714 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

72. Передати Бондаренку Михайлу Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Ціолковського, 56-а  загальною площею  0,0401 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0401 га – землі 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 Шпильовій Тамарі Іванівні (11/25 ч. домоволодіння) та 
Шпильовому Петру Микитовичу (14/25 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Некрасова, 4-а  загальною площею  0,0853  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0853  га – землі 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 Березі Михайлу Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Делегатській, 12-а  загальною площею  0,0666 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0666 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

75. Передати Соловйову Сергію Леонідовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Леніна, 176-а  загальною площею  0,0341  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0341 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

76. Передати Шмельову Михайлу Михайловичу (1/3 ч. 
домоволодіння), Шмельовій Валентині Іванівні (1/3 ч. домоволодіння) та 
Івановій Надії Михайлівні (1/3 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Саратовській, 72  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 Скрипник Наталії Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Скрипнику Олександру Вікторовичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Менделєєва, 31/24  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,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

78. Передати Мельнику Анатолію Опанасовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Озерному, 6/2   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. 

79. Передати  Коток Олександру Макаровичу  у власність земельну               
ділянку по вул. Новозаводській, 39  загальною площею  0,1650  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  0,0650  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,  у  тому  числі по угіддях:  
0,0650 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

80. Передати Косауровій Наталії Іванівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Спускному, 27  загальною площею  0,0473 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0473 га – землі 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 Даніловій Віті Василівні  у власність земельну ділянку по  
пров. Чайковського, 18   загальною площею  0,0201  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0201 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

82. Передати Гутарєвій Галині Віталіївні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Аджамському, 16-а   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. 

83. Передати  Луговій Галині Олексіївні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Пальміро Тольятті, 48-а  загальною площею  0,0632   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0632  га – землі  одно- та двоповерхової  житлової забудови) для  
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

84. Передати Чередніченку Анатолію Миколайовичу (12/25 ч. 
домоволодіння) та Храпаченку Андрію Вікторовичу (13/25 ч. домоволодіння)  
у власність земельну ділянку по  вул. Коцюбинського, 12  загальною площею   
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0,1066 га (у тому числі по угіддях: 0,1066  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови)  для   будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

85. Передати Кривенченко Марії Петрівні (33/50 ч. домоволодіння) та 
Павєльєвій Людмилі Маркелівні (17/50 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  пров. Крутому, 23/92  загальною площею  0,0507  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0507  га – землі 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 Максимець Зінаїді Єліферіївні у власність земельну 
ділянку по  пров. Степовому, 68  загальною площею  0,0404 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0404 га – землі 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 Даніловій Надії Якимівні у власність земельну ділянку  
по  вул. Звенигородській, 9  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. 

88. Передати Шепель Валентині Олексіївні (3/5 ч. домоволодіння) та 
Стойко Євдокії Миколаївні (2/5 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Байкальській, 33   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. 

89. Передати Кундельській Марії Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Українській, 6-а   загальною площею  0,0476  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0476 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

90. Передати Вовку Григорію Михайловичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Козацькій, 5 загальною  площею  0,0705  га  (у тому  числі по  
угіддях: 0,0705  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

91. Передати Козловському Дмитру Вікторовичу (1/2 ч. 
домоволодіння)  та   Козловській  Олені  Євгенівні  (1/2 ч. домоволодіння)   у  
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власність земельну ділянку по  вул.  Шахтарській, 59   загальною площею  
0,0425 га (у  тому  числі  по  угіддях: 0,0425 га – землі 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 Калюх Галині Іванівні   у власність земельну ділянку             
по  вул. Верхній Прирічній, 38 загальною площею  0,0590 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0590 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

93. Передати  Гончаровій Світлані Володимирівні   у власність 
земельну ділянку по  вул. Богдана Хмельницького, 56  загальною площею  
0,1320 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  0,0320  га  –  для  ведення особистого селянського господарства,  у  
тому  числі по угіддях:  0,0320 га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

94. Передати Будулатію Сергію Сергійовичу та Григіру Олегу 
Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по                        
вул. Котовського, 69-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. 

95. Передати Тюріну Костянтину Дмитровичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Криничуватому, 11   загальною площею  0,0775  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0775 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

96. Передати Рябченку Володимиру Степановичу (23/50 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по                                                    
пров. Великовисківському, 11/10  загальною площею  0,0573  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0573 га – землі 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 Мультон Ірині Анатоліївні  у власність земельну ділянку             
по  вул. Добролюбова, 37  загальною площею  0,0626  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0626 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та  обслуговування  жилого будинку,  господарських   будівель  і   
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

98. Передати Демешко Тетяні Олексіївні у власність земельну  ділянку 
по   пров. Лісному, 31    загальною площею 0,0660  га  (у тому  числі  по  
угіддях:  0,0660  га – землі  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  Сороці Ірині Сергіївні  у власність земельну  ділянку по 
пров. Спускному, 15   загальною площею  0,0907 га  (у тому  числі  по  
угіддях:  0,0907  га – землі  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  Димурі Григорію Федоровичу  у власність земельну  
ділянку по вул. Антонова, 61/12   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. 

101. Передати Палімонову Анатолію Миколайовичу у власність 
земельну  ділянку по  вул. Генерала Шумілова, 44  загальною                            
площею   0,0420 га  (у тому  числі  по  угіддях:  0,0420 га – землі  одно- та  
двоповерхової житлової  забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови. 

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

 
 
Міський голова                                        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


