
 
НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

від «18» лютого 2022 р.                 № _____ 
 

Про затвердження проектів землеустрою 
та передачу в приватну власність 
земельних ділянок громадянам 

 
Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу земельних ділянок у власність, 
керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве  самоврядування  в  
Україні”, статтями 12, 81, 118, 121, 125 Земельного  кодексу  України, 

 
Новомиргородська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
та передати земельні ділянки у власність таким громадянам для таких цілей: 

 
1.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Ковальовій Ганні Іванівні загальною площею           
0,3637 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Мічуріна, 36. 

Передати громадянці Ковальовій Ганні Іванівні, жительці                              
м. Новомиргород (вул. Мічуріна, 36) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,3637 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Мічуріна, 36, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:116:0010. 

 
1.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Рязановій Юлії Олегівні загальною площею 0,2400 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
м. Новомиргород, вул. Мічуріна. 

Передати громадянці Рязановій Юлії Олегівні, жительці                              
м. Новомиргород (вул. Мічуріна, 35) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2400 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Мічуріна, за 
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рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:116:0009. 

 
1.3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Сироті Людмилі Леонідівні загальною площею 0,1400 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
м. Новомиргород, вул. Транспортна, 19/23. 

Передати громадянці Сироті Людмилі Леонідівні, жительці                              
м. Новомиргород (вул. Транспортна, 19/23) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1400 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: м. Новомиргород,                                       
вул. Транспортна, 19/23, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:50:012:0011. 

 
1.4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Садовніченко Любові Василівні загальною площею                    
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Франка, 13. 

Передати громадянці Садовніченко Любові Василівні, жительці                              
м. Новомиргород (вул. Григорія Тайга, 4, кв.14) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1000 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Франка, 13, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523810100:50:225:0010. 

 
1.5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Зарудній Валентині Дмитрівні загальною площею                    
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Винниченка, 53. 

Передати громадянці Зарудній Валентині Дмитрівні, жительці                              
м. Черкаси, Черкаська область (вул. Авіаційній, 16/1) в приватну власність 
земельну ділянку загальною площею 0,1000 га під житловою забудовою одно – 
та двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Винниченка, 53, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523810100:50:225:0011. 
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1.6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      
у власність громадянину Коваленку Володимиру Леонідовичу загальною 
площею 0,0721 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Назаревського, 1. 

Передати громадянину Коваленку Володимиру Леонідовичу, жителю                           
м. Новомиргород (вул. Назаревського, 1) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,0721 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Назаревського, 1, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:056:0027. 

 
1.7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Гладкій Раїсі Митрофанівні загальною                                
площею 0,5400 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                
с. Мартоноша, вул. Перемоги, 56. 

Передати громадянці Гладкій Раїсі Митрофанівні, жительці с. Мартоноша                 
(вул. Перемоги, 56) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,5400 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Перемоги, 56, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0331; 

- 0,3384 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 56, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0325. 

 
1.8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Ніколаєвій Раїсі Іванівні загальною                                
площею 0,6000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                
с. Мартоноша, вул. Перемоги, 136. 

Передати громадянці Ніколаєвій Раїсі Іванівні, жительці                                 
смт. Смоліно, Кіровоградська область (вул. Козакова, 7) в приватну власність 
земельні ділянки загальною площею 0,6000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Перемоги, 136, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
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перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0296; 

- 0,3500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 136, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0311. 

 
1.9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Коломієць Любові Пантеліївні загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                            
вул. Шосейна, 9. 

Передати громадянці Коломієць Любові Пантеліївні, жительці                             
с. Мартоноша (вул. Шосейна, 9) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Шосейна, 9, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0313; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Шосейна, 9, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0326. 

 
1.10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Селівестренко Ірині Григорівні загальною                                
площею 0,2600 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
будівництва індивідуальних гаражів, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                            
вул. Вишнева, 20. 

Передати громадянці Селівестренко Ірині Григорівні, жительці                             
с. Мартоноша (вул. Вишнева, 16) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,2600 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Вишнева, 20, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0282; 

- 0,0100 га земель під малоповерховою забудовою, для будівництва 
індивідуальних гаражів, яка розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. 
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Вишнева, 20, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0310. 

 
1.11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Ільїну Миколі Анатолійовичу загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                            
вул. Лесі Українки, 18. 

Передати громадянину Ільїну Миколі Анатолійовичу, жителю                             
с. Мартоноша (вул. Лесі Українки, 18) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Лесі Українки, 18, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0324; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Лесі Українки, 18, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0328. 

 
1.12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Босому Миколі Йосиповичу загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                            
вул. Григорія Нікори, 40. 

Передати громадянину Босому Миколі Йосиповичу, жителю                             
с. Мартоноша (вул. Григорія Нікори, 40) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Григорія Нікори, 40, за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0315; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Григорія Нікори, 40, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0295. 
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1.13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      
у власність громадянці Хесс Світлані Василівні загальною площею                    
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Лесі Українки, 2. 

Передати громадянці Хесс Світлані Василівні, жительці                              
с. Мартоноша (вул. Лесі Українки, 2) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2500 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Лесі Українки, 2, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523884400:51:000:0318. 

 
1.14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Язан Тетяні Анатоліївні загальною площею                    
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 15а. 

Передати громадянці Язан Тетяні Анатоліївні, жительці                              
с. Мартоноша (вул. Молодіжна, 15а) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2500 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 15а, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523884400:51:000:0334. 

 
1.15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Язану Івану Григоровичу загальною площею                    
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 45. 

Передати громадянину Язану Івану Григоровичу, жителю                              
с. Мартоноша (вул. Молодіжна, 45) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2500 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 45, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523884400:51:000:0319. 

 
1.16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Хесс Світлані Василівні загальною площею               
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0,1700 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Козацька, 1. 

Передати громадянці Хесс Світлані Василівні, жительці  с. Мартоноша 
(вул. Лесі Українки, 2) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,1700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Козацька, 1, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0316. 

 
1.17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Хесс Світлані Василівні загальною площею               
0,2000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Лесі Українки, 2. 

Передати громадянці Хесс Світлані Василівні, жительці  с. Мартоноша 
(вул. Лесі Українки, 2) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Лесі Українки, 2, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0317. 

 
1.18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Цуркан Катерині Сергіївні загальною площею               
0,3693 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Степова, 17. 

Передати громадянці Цуркан Катерині Сергіївні, жительці  с. Мартоноша 
(вул. Степова, 17) в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,3693 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Степова, 17, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0312. 

 
1.19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Булацелу Андрію Вікторовичу загальною площею 
0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою:                            
с. Мартоноша, вул. Перемоги. 

Передати громадянину Булацелу Андрію Вікторовичу, жителю                           
с. Мартоноша (вул. Перемоги, 102А) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0322. 

 
1.20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Булацелу Андрію Андрійовичу загальною площею 
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0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою:                            
с. Мартоноша, вул. Шосейна, 24. 

Передати громадянину Булацелу Андрію Андрійовичу, жителю                           
с. Мартоноша (вул. Перемоги, 102А) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Шосейна, 24, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0327. 

 
1.21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Сінельниковій Галині Федорівні загальною                                
площею 2,1103 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Панчеве, вул. Польова, 1. 

Передати громадянці Сінельниковій Галині Федорівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Соборності, 94, кв.111) в приватну власність земельні 
ділянки загальною площею 2,1103 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Польова, 1, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0454; 

- 1,8603 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Польова, 1, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0461. 

 
1.22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Шарпарь Лідії Борисівні загальною                                
площею 0,7944 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Панчеве, вул. Франка, 52. 

Передати громадянці Шарпарь Лідії Борисівні, жительці                                 
с. Панчеве (вул. Франка, 52) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,7944 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Франка, 52, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0429; 
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- 0,5444 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Франка, 52, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0449. 

 
1.23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Батій Тетяні Володимирівні загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Панчеве,                           
вул. Садова, 33. 

Передати громадянці Батій Тетяні Володимирівні, жительці                                 
м. Київ, Київська область (вул. Ушинського, 34) в приватну власність земельні 
ділянки загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Садова, 33, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0446; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Садова, 33, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0433. 

 
1.24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Лелеці Ользі Сергіївні загальною                                
площею 0,8803 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Панчеве, вул. Шевченка, 5. 

Передати громадянці Лелеці Ользі Сергіївні, жительці                                 
с. Панчеве (вул. Шевченка, 5) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,8803 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Шевченка, 5, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0459; 

- 0,6303 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, 5, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0443. 
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1.25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Шаповаловій Катерині Вікторівні загальною площею               
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, б/н. 

Передати громадянці Шаповаловій Катерині Вікторівні, жительці                         
с. Панчеве в приватну власність земельну ділянку загальною площею 2,0000 га 
під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями та дворами, 
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 
с. Панчеве, вул. Центральна, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0456. 

 
1.26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Непорожнєвій Ірині Сергіївні загальною                                
площею 0,8766 га для ведення особисто селянського господарства, які 
знаходяться за адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, 30, вул. Центральна, б/н. 

Передати громадянці Непорожнєвій Ірині Сергіївні, жительці                           
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Героїв України, 34, кв.35) в 
приватну власність земельні ділянки загальною площею 0,8766 га, в тому числі: 

- 0,3566 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, 30, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0469; 

- 0,5200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі. кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0432. 

 
1.27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Баран Юрію Володимировичу загальною площею               
0,2375 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, б/н. 

Передати громадянину Баран Юрію Володимировичу, жителю                    
с. Панчеве (вул. Центральна, 2, кв.1) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2375 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0438. 

 
1.28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Солоусу Віктору Володимировичу загальною                                
площею 0,2602 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
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ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Панчеве, вул. Слави, 51. 

Передати громадянину Солоусу Віктору Володимировичу, жителю                                 
с. Панчеве (вул. Слави, 51) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,2602 га, в тому числі: 

- 0,1000 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Слави, 51, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0451; 

- 0,1602 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 51, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0467. 

 
1.29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Присяжнюк Інні Миколаївні загальною                                
площею 0,3600 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Панчеве,                           
вул. Хутірська, 3. 

Передати громадянці Присяжнюк Інні Миколаївні, жительці                                 
с. Панчеве (вул. Центральна, 42а) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3600 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Хутірська, 3, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0458; 

- 0,1100 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Хутірська, 3, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0457. 

 
1.30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Лебідь Валентину Миколайовичу загальною площею                    
0,0839 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Панчеве, вул. Франка, 60. 

Передати громадянину Лебідь Валентину Миколайовичу, жителю                              
с. Панчеве (вул. Франка, 60) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,0839 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                      
вул. Франка, 60, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0447. 

 
1.31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Ракіцькій Валентині Василівні загальною площею                    
0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Г.Сагайдачного, 1. 

Передати громадянці Ракіцькій Валентині Василівні, жительці                              
смт. Капітанівка (вул. Першотравнева, 25) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1500 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Г.Сагайдачного, 1, за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523855400:50:037:0073. 

 
1.32. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Пучкову Віталію Івановичу загальною площею                    
0,1490 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Федоренка, 26. 

Передати громадянину Пучкову Віталію Івановичу, жителю                              
смт. Капітанівка (вул. Тишківська, 5, кв.7) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1490 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Федоренка, 26, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523855400:50:027:0024. 

 
1.33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Глущенко Ганні Василівні загальною площею 0,3000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
с. Прищепівка, вул. Суворова, б/н. 

Передати громадянці Глущенко Ганні Василівні, жительці                              
с. Прищепівка (вул. Суворова, 17) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Прищепівка, вул. Суворова, б/н, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:51:005:0012. 
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1.34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Грабовській Людмилі Миколаївні загальною площею 
0,1200 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою:  смт. Капітанівка, вул. Тишківська. 

Передати громадянці Грабовській Людмилі Миколаївні, жительці                     
смт. Капітанівка (вул. Промислова,17, кв.10) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1200 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:041:0005. 

 
1.35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Решетняк Юлії Миколаївні загальною площею 0,1000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:  
смт. Капітанівка, вул. Тишківська, б/н. 

Передати громадянці Решетняк Юлії Миколаївні, жительці                     
смт. Капітанівка (вул. Промислова,27б, кв.10) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                                    
вул. Тишківська, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523855400:50:041:0006. 

 
1.36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Сахну Сергію Григоровичу загальною площею                 
0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою:                            
смт. Капітанівка, вул. Тишківська, б/н. 

Передати громадянину Сахну Сергію Григоровичу, жителю                           
смт. Капітанівка (вул. Тишківська, 2) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                                        
вул Тишківська, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523855400:50:038:0008. 

 
1.37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Гладишко Людмилі Миколаївні загальною                                
площею 0,1800 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: смт. Капітанівка,                           
вул. Смілянська, 72. 
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Передати громадянці Гладишко Людмилі Миколаївні, жительці                                 
смт. Капітанівка (вул. Смілянська, 72) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,1800 га, в тому числі: 

- 0,1500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                    
вул. Смілянська, 72, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523855400:50:014:0039; 

- 0,0300 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Смілянська, 72, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523855400:50:014:0040. 

 
1.38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Поліщук Поліні Григорівні загальною площею 0,4182 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:  
с. Розлива, вул. Польова, 71. 

Передати громадянці Поліщук Поліні Григорівні, жительці                                      
с. Костянтинівка (вул. Шевченка, 12) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,4182 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Розлива, вул. Польова, 71, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523882500:54:000:0044. 

 
1.39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Письмак Тетяні Володимирівні загальною площею 
0,1188 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Йосипівка, вул. Центральна, 197А. 

Передати громадянці Письмак Тетяні Володимирівні, жительці                                      
с. Йосипівка (вул. Центральна, 197) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1188 га сільськогосподарськими та іншими 
господарськими будівлями та дворами, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Йосипівка,                                          
вул. Центральна, 197А, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882500:51:000:0285. 

 
1.40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Руденку Василю Степановичу загальною площею 
0,4564 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Защита, вул. Пушкіна, 25а. 

Передати громадянину Руденку Василю Степановичу, жителю                                      
с. Защита в приватну власність земельну ділянку загальною площею 0,4564 га 
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ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 
адресою: с. Защита, вул. Пушкіна, 25а, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:52:000:0119. 

 
1.41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Урсуляку Володимиру Миколайовичу загальною 
площею 0,4700 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Защита, вул. Зелена, 19а. 

Передати громадянину Урсуляку Володимиру Миколайовичу, жителю                                      
м. Новомиргород (вул. Соборності, 230) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,4700 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Защита, вул. Зелена, 19а, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523882500:52:000:0116. 

 
1.42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Мухтарову Олександру Шавкатовичу загальною                                
площею 0,4100 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Защита, вул. Лісова, 4. 

Передати громадянину Мухтарову Олександру Шавкатовичу, жителю                                 
с. Защита (вул. Лісова, 4) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,4100 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Защита,                          
вул. Лісова, 4, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882500:52:000:0122; 

- 0,1600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Защита, вул. Лісова, 4, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:52:000:0113. 

 
1.43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Спурзі Віталію Вікторовичу загальною                                
площею 0,3670 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Йосипівка,                    
вул. Центральна, 118. 
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Передати громадянину Спурзі Віталію Вікторовичу, жителю                                 
с. Йосипівка (вул. Центральна, 241) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3670 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Йосипівка,                   
вул. Центральна, 118, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882500:51:000:0289; 

- 0,1170 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Йосипівка, вул. Центральна, 118, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:51:000:0294. 

 
1.44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Поліщук Людмилі Віталіївні загальною                                
площею 0,6681 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                
с. Кам’янка, вул. Центральна. 

Передати громадянці Поліщук Людмилі Віталіївні, жительці                                  
смт. Капітанівка (вул. Тишківська, 7) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,6681 га, в тому числі: 

- 0,2381 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Кам’янка,                    
вул. Центральна, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882900:51:000:0320; 

- 0,4300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Кам’янка, вул. Центральна, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882900:51:000:0319. 

 
1.45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Зеленій Любові Олексіївні загальною                                
площею 0,5333 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                
с. Кам’янка, пров. Садовий. 

Передати громадянці Зеленій Любові Олексіївні, жительці                                  
с. Кам’янка (вул. Шкільна, 10) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5333 га, в тому числі: 
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- 0,1333 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Кам’янка,                    
пров. Садовий, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882900:51:000:0327; 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Кам’янка, пров. Садовий, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882900:51:000:0315. 

 
1.46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Куленку Володимиру Володимировичу загальною                                
площею 0,2800 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Кам’янка,                    
вул. Шевченка, 9, вул. Центральна, б/н. 

Передати громадянину Куленку Володимиру Володимировичу, жителю                                 
с. Кам’янка (вул. Шевченка, 9) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,2800 га, в тому числі: 

- 0,1900 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Кам’янка,                    
вул. Шевченка, 9, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882900:51:000:0318; 

- 0,0900 га багаторічних насаджень, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Кам’янка, вул. Центральна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882900:51:000:0325. 

 
1.47. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Маньківському Руслану Володимировичу загальною 
площею 0,8200 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Каніж, вул. Гоголя, б/н. 

Передати громадянину Маньківському Руслану Володимировичу, 
жителю с. Каніж (вул. Берегова, 4) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,8200 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Каніж, вул. Гоголя, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0427. 

 
1.48. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Декусару Олександру Анатолійовичу загальною 
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площею 0,4800 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Каніж, вул. Набережна, б/н. 

Передати громадянину Декусару Олександру Анатолійовичу, жителю              
с. Панчеве (вул. Франка, 28а) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,4800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Набережна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0418. 

 
1.49. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Односум Тетяні Вікторівні загальною площею 0,3784 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:                
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 108. 

Передати громадянці Односум Тетяні Вікторівні, жительці с. Каніж                  
(вул. Максима Чередника, 108) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,3784 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 
108, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0426. 

 
1.50. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Кокош Ніні Афанасіївні загальною площею 0,8578 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:                
с. Каніж, вул. Миру, 6б. 

Передати громадянці Кокош Ніні Афанасіївні, жительці с. Каніж                  
(вул. Світла, 23) в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,8578 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Миру, 6б, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0423. 

 
1.51. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Назаровій Наталії Григорівні загальною площею             
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Каніж. 

Передати громадянці Назаровій Наталії Григорівні, жительці                             
м. Кропивницький (вул. Хабаровська, 5/1, кв.76) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Каніж, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0391. 

 
1.52. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Чоботар Ользі Валеріївні загальною площею             
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0,5639 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Каніж, вул. Соборна, 58. 

Передати громадянці Чоботар Ользі Валеріївні, жительці                             
с. Каніж (вул. Соборна, 58) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,5639 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Соборна, 58, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0406. 

 
1.53. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Чоботар Ользі Валентинівні загальною площею              
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Каніж, вул. Соборна, 58. 

Передати громадянці Чоботар Ользі Валентинівні, жительці с. Каніж                  
(вул. Соборна, 58) в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Каніж, вул. Соборна, 58, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0408. 

 
1.54. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Односум Тетяні Вікторівні загальною площею 0,2000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою:                                           
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 108. 

Передати громадянці Односум Тетяні Вікторівні, жительці с. Каніж                  
(вул. Максима Чередника, 108) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2000 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 108, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523883200:51:000:0413. 

 
1.55. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Односум Тетяні Вікторівні загальною площею 0,1200 га 
для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: с. Каніж,                             
вул. Максима Чередника, б/н. 

Передати громадянці Односум Тетяні Вікторівні, жительці с. Каніж                  
(вул. Максима Чередника, 108) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 
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б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0433. 

 
1.56. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Гордузу Володимиру Григоровичу загальною                                
площею 0,4950 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 102. 

Передати громадянину Гордузу Володимиру Григоровичу, жителю                                
с. Каніж (вул. Максима Чередника, 102) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,4950 га, в тому числі: 

- 0,1500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Каніж,                          
вул. Максима Чередника, 102, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0431; 

- 0,3450 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 102, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0417. 

 
1.57.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Стасюку Івану Володимировичу загальною                                
площею 0,5300 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 7. 

Передати громадянину Стасюку Івану Володимировичу, жителю                                
с. Каніж (вул. Філівка, 21) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5300 га, в тому числі: 

- 0,1000 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Каніж,                          
вул. Максима Чередника, 7, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0411; 

- 0,4300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 7, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0416. 
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1.58. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      
у власність громадянину Армашу Олександру Олександровичу загальною 
площею 0,0857 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Каніж, вул. Храмова, 38. 

Передати громадянину Армашу Олександру Олександровичу, жителю                  
с. Каніж (вул. Храмова, 38) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,0857 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Каніж,                           
вул. Храмова, 38, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0405. 

 
1.59. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Армашу Олександру Олександровичу загальною 
площею 0,1906 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Каніж, вул. Храмова, 38. 

Передати громадянину Армашу Олександру Олександровичу, жителю            
с. Каніж (вул. Храмова, 38) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,1906 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Храмова, 38, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0430. 

 
1.60. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Армашу Олександру Олександровичу загальною 
площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: с. Каніж, вул. Шкільна, б/н. 

Передати громадянину Армашу Олександру Олександровичу, жителю            
с. Каніж (вул. Храмова, 38) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального садівництва, 
яка розташована за адресою: с. Каніж, вул. Шкільна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0407. 

 
1.61. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Мезецькій Любові Юріївні загальною                                
площею 0,3850 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Турія, вул. Центральна, 34. 
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Передати громадянці Мезецькій Любові Юріївні, жительці                            
с. Турія (вул. Центральна, 32) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,3850 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Турія,                 
вул. Центральна, 34, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523887600:51:000:0346; 

- 0,1350 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Турія, вул. Центральна, 34, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0345. 

 
1.62. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Жижку Олександру Олександровичу загальною                                
площею 0,8391 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Турія, вул. Гончарівська, 37. 

Передати громадянину Жижку Олександру Олександровичу, жителю                            
с. Турія (вул. Гончарівська, 37) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,8391 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Турія,                 
вул. Гончарівська, 37, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523887600:51:000:0841; 

- 0,5891 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Турія, вул. Гончарівська, 37, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0842. 

 
1.63. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Жижку Олександру Семеновичу загальною                                
площею 0,4737 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Турія, вул. Молодіжна, 6. 

Передати громадянину Жижку Олександру Семеновичу, жителю                            
с. Турія (вул. Молодіжна, 6) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,4737 га, в тому числі: 
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- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Турія,                 
вул. Молодіжна, 6, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523887600:51:000:0845; 

- 0,2237 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Турія, вул. Молодіжна, 6, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0840. 

 
1.64. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Гаражуну Олегу Вікторовичу загальною                                
площею 0,6000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Турія, вул. Центральна, 36. 

Передати громадянину Гаражуну Олегу Вікторовичу, жителю                            
с. Турія (вул. Центральна, 36) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,6000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Турія,                 
вул. Центральна, 36, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523887600:51:000:0852; 

- 0,3500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Турія, вул. Центральна, 36, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0855. 

 
1.65. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Сиволап Ніні Василівні загальною площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою:                                           
с. Турія, вул. Слобідська, 30. 

Передати громадянці Сиволап Ніні Василівні, жительці с. Турія                  
(вул. Слобідська, 32) в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Турія,                                  
вул. Слобідська, 30, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523887600:51:000:0848. 
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1.66. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Гаражун Наталії Іванівні загальною                                
площею 1,6099 га для ведення особисто селянського господарства, які 
знаходяться за адресою: с. Турія, вул. Центральна. 

Передати громадянці Гаражун Наталії Іванівні, жительці                           
м. Сміла, Черкаська область (вул. Луначарського, 20, кв.17) в приватну 
власність земельні ділянки загальною площею 1,6099 га, в тому числі: 

- 1,1000 га сіножаті, для ведення особистого селянського господарства, 
яка розташована за адресою: с. Турія, вул. Центральна, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0854; 

- 0,5099 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Турія, вул. Центральна, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі. кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0851. 

 
1.67. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Ткаченко Наталії Володимирівні загальною площею             
0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Турія, вул. Гончарівська, 1а. 

Передати громадянці Ткаченко Наталії Володимирівні, жительці                             
с. Турія (вул. Гончарівська, 1а) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Турія, вул. Гончарівська, 1а, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0843. 

 
1.68. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Стоянову Ігорю Леонідовичу загальною площею             
0,2800 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Турія, вул. Слобідська, б/н. 

Передати громадянину Стоянову Ігорю Леонідовичу, жителю                             
с. Турія (вул. Гагаріна, 5/30) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,2800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Турія, вул. Слобідська, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0846. 

 
1.69. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Суржку Сергію Олександровичу загальною площею             
0,2367 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Турія, вул. Шкільна. 
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Передати громадянину Суржку Сергію Олександровичу, жителю                             
м. Черкаси (вул. Пилипенко, 8, кв.116) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2367 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Турія, вул. Шкільна, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0857. 

 
1.70. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Капустіній Юлії Олександрівні загальною                                
площею 1,6878 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Василівка, вул. Шевченка, 13. 

Передати громадянці Капустіній Юлії Олександрівні, жительці                 
с. Василівка (вул. Шевченка, 13) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,6878 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Василівка,                      
вул. Шевченка, 13, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881300:53:000:0014; 

- 1,4378 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Василівка, вул. Шевченка, 13, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523881300:53:000:0012. 

 
1.71. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Підопригорі Антоніні Валентинівні загальною                                
площею 1,4000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Бурти, вул. Шевченка, 69. 

Передати громадянці Підопригорі Антоніні Валентинівні, жительці                 
м. Кам’янка, Черкаська область (вул. Українська, 56) в приватну власність 
земельні ділянки загальною площею 1,4000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Бурти,                           
вул. Шевченка, 69, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881300:52:000:0049; 

- 0,1500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Бурти, вул. Шевченка, 69, за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523881300:52:000:0048. 

 
1.72. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Садовому Василю Володимировичу загальною                                
площею 0,5376 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Дібрівка, пров. Шкільний, 1. 

Передати громадянину Садовому Василю Володимировичу, жителю                 
с. Дібрівка (пров. Шкільний, 1) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,5376  га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Дібрівка,                  
пров. Шкільний, 1, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881300:51:000:0185; 

- 0,2876 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Дібрівка, пров. Шкільний, 1, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523881300:51:000:0184. 

 
1.73. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Коломійцю Миколі Івановичу загальною                                
площею 1,1700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, та  індивідуального садівництва, 
які знаходяться за адресою: с. Дібрівка, вул. Лісна, 49, вул. Лісна, 53а. 

Передати громадянину Коломійцю Миколі Івановичу, жителю                            
с. Дібрівка (вул. Лісна, 49) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 1,1700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Дібрівка,                
вул. Лісна, 49, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881300:51:000:0187; 

- 0,8000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою с. Дібрівка, вул. Лісна, 53а, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523881300:51:000:0182; 

- 0,1200 га ріллі, індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Дібрівка, вул. Лісна, 49, за рахунок земель сільськогосподарського 



27 
 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881300:51:000:0186. 

 
1.74. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Жижку Олександру Анатолійовичу загальною                                
площею 0,9200 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, та  індивідуального садівництва, 
які знаходяться за адресою: с. Зелене, вул. Степова, 14, вул. Лісна, б/н,                          
с. Дібрівка, вул Лісна, б/н. 

Передати громадянину Жижку Олександру Анатолійовичу, жителю                            
с. Зелене (вул. Степова, 14) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,9200 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Зелене,                
вул. Степова, 14, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881300:54:000:0022; 

- 0,5500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою с. Дібрівка, вул. Лісна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523881300:51:000:0183; 

- 0,1200 га ріллі, індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Зелене, вул. Лісна, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881300:54:000:0021. 

 
1.75. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Гарань Яні Петрівні загальною площею 0,2500 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:                
с. Оситняжка, вул. Горького. 

Передати громадянці Гарань Яні Петрівні, жительці с. Оситняжка                   
(вул. Шкільна, 7) в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,2500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Горького, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0367. 

 
1.76. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Науменко Олені Миколаївні загальною площею               
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Писарівка, вул. Першотравнева. 
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Передати громадянці Науменко Олені Миколаївні, жительці с. Оситняжка                   
(вул. Шкільна, 7) в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Писарівка, вул. Першотравнева, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885200:53:000:0012. 

 
1.77. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Кузь Євгенії Вікторівні загальною площею               
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Писарівка, вул. Першотравнева, б/н. 

Передати громадянці Кузь Євгенії Вікторівні, жительці м. Київ, Київська 
область (вул. Дніпровська набережна, 26а) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Писарівка,                                                 
вул. Першотравнева,б/н,  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885200:53:000:0011. 

 
1.78. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Клименко Олександрі Андріївні загальною                                
площею 0,5388 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Мар’янопіль, вул. Берегова, 10. 

Передати громадянці Клименко Олександрі Андріївні, жительці                 
с. Мар’янопіль (вул. Берегова, 10) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,5388 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мар’янопіль,              
вул. Берегова, 10, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886500:54:000:0021; 

- 0,2888 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мар’янопіль, вул. Берегова, 10, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886500:54:000:0022. 

 
1.79. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Сенченко Ніні Іванівні загальною                                
площею 0,7500 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
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ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Миролюбівка, вул. Молодіжна, 59. 

Передати громадянці Сенченко Ніні Іванівні, жительці с. Миролюбівка                           
(вул. Молодіжна, 59) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,7500 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Миролюбівка,      
вул. Молодіжна, 59, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881800:52:000:0048; 

- 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Миролюбівка, вул. Молодіжна, 59, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523881800:52:000:0049. 

 
1.80. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Зайцю Юрію Миколайовичу загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів. 

Передати громадянину Зайцю Юрію Миколайовичу, жителю                             
с. Петроострів (вул. Чкалова, 12) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0222. 

 
1.81. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Бондаренку Сергію Миколайовичу загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів. 

Передати громадянину Бондаренку Сергію Миколайовичу, жителю                             
с. Петроострів (вул. Набережна, 7) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0221. 

 
1.82. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Хіщенку Павлу Миколайовичу загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів. 

Передати громадянину Хіщенку Павлу Миколайовичу, жителю                             
с. Петроострів (вул. Сонячна) в приватну власність земельну ділянку загальною 
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площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0225. 

 
1.83. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Галеті Василю Івановичу загальною площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
с. Петроострів. 

Передати громадянину Галеті Василю Івановичу, жителю                             
с. Петроострів (вул. Перемоги, 10) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0232. 

 
1.84. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Колосюку Ігорю Вячеславовичу загальною                                
площею 0,3600 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Петроострів,                 
вул. Молодіжна, б/н. 

Передати громадянину Колосюку Ігорю Вячеславовичу, жителю                                
с. Петроострів (вул. Сонячна, 10) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3600 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Петроострів,                
вул. Молодіжна, б/н, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:51:000:0231; 

- 0,1100 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Петроострів, вул. Молодіжна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0230. 

 
1.85. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Рябченко Катерині Володимирівні загальною                                
площею 1,7700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, та для ведення особисто селянського 
господарства, які знаходяться за адресою: с. Петроострів, вул. Молодіжна, 52,               
вул. Сонячна, б/н. 
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Передати громадянці Рябченко Катерині Володимирівні, жительці                                 
с. Петроострів (вул. Молодіжна) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,7700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Петроострів,              
вул. Молодіжна, 52, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:51:000:0224; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Петроострів, вул. Молодіжна, 52, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0207; 

- 1,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, вул. Сонячна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0203. 

 
1.86. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Лисенко Валентині Леонтіївні загальною площею           
0,2986 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Листопадове. 

Передати громадянці Лисенко Валентині Леонтіївні, жительці                              
с. Листопадове (вул. Перемоги, 155) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2986 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Листопадове, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884000:51:000:0619. 

 
1.87. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Цупенко Меланії Олександрівні загальною площею           
0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Листопадове, вул. Щаслива. 

Передати громадянці Цупенко Меланії Олександрівні, жительці                              
с. Листопадове (вул. Дружби, 19) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Листопадове, вул. Щаслива, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523884000:51:000:0622. 

 
1.88. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Руденку Олександру Олександровичу загальною 
площею 0,1131 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: с. Листопадове, вул. Соборна, 65а. 
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Передати громадянину Руденку Олександру Олександровичу, жителю                              
с. Листопадове (вул. Набережна, 14) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1131 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Листопадове, вул. Соборна, 65а, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884000:51:000:0618. 

 
1.89. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Цупенку Володимиру Васильовичу загальною                                
площею 0,3072 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Листопадове, вул. Соборна, 39. 

Передати громадянину Цупенку Володимиру Васильовичу, жителю                            
с. Листопадове (вул. Дружби, 19) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3072 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Листопадове,               
вул. Соборна, 39, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884000:51:000:0617; 

- 0,0572 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Листопадове, вул. Соборна, 39, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884000:51:000:0616. 

 
1.90. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Білій Зінаїді Анатоліївні загальною                                
площею 0,5806 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, 191. 

Передати громадянці Білій Зінаїді Анатоліївні, жительці с. Рубаний Міст 
(вул. Незалежності, 191) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5806 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Рубаний Міст, 
вул. Незалежності, 191, за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:51:000:0111; 

- 0,3306 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, 191, за рахунок 
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земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:51:000:0089. 

 
1.91. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Самченку Тарасу Григоровичу загальною                                
площею 0,4000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Троянове, вул. Богдана Хмельницького, 5. 

Передати громадянину Самченку Тарасу Григоровичу, жителю                          
с. Троянове (вул. Богдана Хмельницького, 1) в приватну власність земельні 
ділянки загальною площею 0,4000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Троянове,                          
вул. Богдана Хмельницького, 5, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:53:000:0035; 

- 0,1500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Троянове, вул. Богдана Хмельницького, 5, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:53:000:0038. 

 
1.92. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Стояновій Валентині Вікторівні загальною площею           
0,7000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Троянове, вул. Шевченка, б/н. 

Передати громадянці Стояновій Валентині Вікторівні, жительці                              
с. Рубаний Міст в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,7000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Троянове, вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:53:000:0036. 

 
1.93. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Ткаченку Юрію Миколайовичу загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Сухолітівка,                 
вул. Набережна, б/н. 

Передати громадянину Ткаченку Юрію Миколайовичу, жителю                            
м. Новомиргород (вул. Євгенія Присяжного, 10, кв.35) в приватну власність 
земельні ділянки загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 
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- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Сухолітівка,                 
вул. Набережна, б/н, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:55:000:0020; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Сухолітівка, вул. Набережна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:55:000:0019. 

 
1.94. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Хмельницькій Любові Семенівні загальною                                
площею 2,0000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Коробчине, пров. Степовий, 24, пров. Степовий, б/н. 

Передати громадянці Хмельницькій Любові Семенівні, жительці                            
с. Коробчине (пров. Степовий, 24) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Коробчине,                
пров. Степовий, 24, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:51:000:0124; 

- 0,9000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, пров. Степовий, 24, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0123; 

- 0,8500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, пров. Степовий, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:02:000:0090. 

 
1.95. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Ткаченко Людмилі Михайлівні загальною                                
площею 1,9795 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, та для індивідуального 
садівництва які знаходяться за адресою: с. Сухолітівка, вул. Набережна, 18 та   
с. Сухолітівка. 
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Передати громадянці Ткаченко Людмилі Михайлівні, жительці                            
м. Новомиргород (вул. Євгенія Присяжного, 10, кв.35) в приватну власність 
земельні ділянки загальною площею 1,9795 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Сухолітівка,                
вул. Набережна, 18 за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:55:000:0026; 

- 1,6095 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
яка розташована за адресою: с. Сухолітівка, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:55:000:0025; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Сухолітівка, вул. Набережна, 18, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:55:000:0022. 

 
1.96. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянину Завалку Анатолію Івановичу загальною площею           
0,3811 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Нижчевигінна, 53. 

Передати громадянину Завалку Анатолію Івановичу, жителю                              
м. Новомиргород (вул. Ниже Вигінна, 53) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,3811 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: м. Новомиргород,                                    
вул. Нижчевигінна, 53, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:50:190:0006. 

 
1.97. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність громадянці Гвардіон Наталії Петрівні загальною площею 0,0400 га 
для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою:                                       
м. Новомиргород, вул. Новосільська, 17. 

Передати громадянці Гвардіон Наталії Петрівні, жительці                           
м. Новомиргород (вул. Новосільська, 17) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,0400 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Новосільська, 17, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:193:0045. 

 
1.98. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянину Кушніренку Андрію Володимировичу загальною                                
площею 1,6323 га для будівництва та обслуговування житлового                            
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будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Панчеве, вул. Степова, 16. 

Передати громадянину Кушніренку Андрію Володимировичу, жителю                                 
с. Панчеве (вул. Степова, 16) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 1,6323 га, в тому числі: 

- 0,1400 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Степова, 16, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0237; 

- 1,4923 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Степова, 16, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0239. 

 
1.99. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок                      

у власність громадянці Шубіній Ніні Болеславівні загальною                                
площею 1,3000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Панчеве, вул. Польова, 24. 

Передати громадянці Шубіній Ніні Болеславівні, жительці                                 
с. Панчеве (вул. Польова, 24) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 1,3000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Польова, 24, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0468; 

- 1,0500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Польова, 24, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0464. 

 
1.100. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Кушніренко Світлані Петрівні загальною                                
площею 0,9524 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, та для індивідуального 
садівництва які знаходяться за адресою: с. Панчеве, вул. Польова, б/н,                          
вул. Перемоги, 53. 
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Передати громадянці Кушніренко Світлані Петрівні, жительці                            
с. Панчеве (вул. Степова, 16) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,9524 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Польова, б/н за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0248; 

- 0,5824 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Перемоги, 53 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0252; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Польова, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0235. 

 
1.101. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Щегловій Світлані Геннадіївні загальною 
площею 0,0310 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Горького, 58. 

Передати громадянці Щегловій Світлані Геннадіївні, жительці                           
м. Новомиргород (вул. Горького, 58) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,0310 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Горького, 58, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523810100:50:032:0014. 

 
1.102. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Лозенко Любові Олександрівні загальною 
площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Бродських, 27. 

Передати громадянці Лозенко Любові Олександрівні, жительці                           
м. Новомиргород (вул. Бродських, 27) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Бродських, 27, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:012:0013. 

 
1.103. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  у власність громадянці Назаровій Валентині Олексіївні загальною                                
площею 0,4032 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
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ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Листопадове, вул. Шевченка, 8. 

Передати громадянці Назаровій Валентині Олексіївні, жительці                            
с. Листопадове (вул. Шевченка, 10) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,4032 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Листопадове,               
вул. Шевченка, 8, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884000:51:000:0625; 

- 0,1532 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Листопадове, вул. Шевченка, 8, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884000:51:000:0621. 

 
1.104. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Мошану Андрію Миколайовичу загальною                                
площею 0,5100 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства та для індивідуального 
садівництва, які знаходяться за адресою: с. Кам’янка, вул. Шкільна, 14,                   
вул. Центральна, б/н. 

Передати громадянці Мошанину Андрію Миколайовичу, жителю                                  
с. Кам’янка (вул. Шкільна, 14) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5100 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Кам’янка,                    
вул. Шкільна, 14, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882900:51:000:0322; 

- 0,1800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Кам’янка, вул. Центральна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882900:51:000:0321; 

- 0,0800 га багаторічних насаджень, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Кам’янка, вул. Центральна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882900:51:000:0331; 

 
1.105. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Луценко Галині Григорівні загальною                                
площею 0,3500 га для будівництва та обслуговування житлового                            
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будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Тишківка,                     
вул. Берегова, 151. 

Передати громадянці Луценко Галині Григорівні, жительці                                 
с. Тишківка (вул. Берегова) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,1000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Тишківка,                     
вул. Берегова, 151, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523887300:51:000:0452; 

- 1,0000 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Тишківка, вул. Берегова, 151, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887300:51:000:0454. 

 
1.106. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Каратнюк Ользі Андріївні загальною площею 
1,4199 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Троянове. 

Передати громадянці Каратнюк Ользі Андріївні, жительці                              
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 168) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 1,4199 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Троянове, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:53:000:0037. 

 
1.107. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Мазуренко Людмилі Миколаївні загальною 
площею 0,6000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності. 

Передати громадянці Мазуренко Людмилі Миколаївні, жительці                              
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 281) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,6000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:54:000:0018. 

 
1.108. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Безпалій Олександрі Борисівні загальною 
площею 0,5670 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, б/н. 
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Передати громадянці Безпалій Олександрі Борисівні, жительці                              
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 156) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,5670 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Рубаний Міст,                                 
вул. Незалежності, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:51:000:0070. 

 
1.109. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Безпалому Віктору Олександровичу 
загальною площею 1,3850 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Рубаний Міст, вул. Кудряна, 13, с. Троянове, вул. Незалежності. 

Передати громадянину Безпалому Віктору Олександровичу, жителю                   
с. Рубаний Міст (вул. Кудряна, 13) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,3850 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Рубаний Міст, 
вул. Кудряна, 13, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:51:000:0117; 

- 0,4950 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Рубаний Міст, вул. Кудряна, 13, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:51:000:0116; 

- 0,6400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Троянове, вул. Незалежності, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:54:000:0017. 

 
1.110. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ткаченку Станіславу Петровичу загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Коробчине, вул. 8 Березня, 2. 

Передати громадянину Ткаченку Станіславу Петровичу, жителю                              
с. Рубаний Міст в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. 8 Березня, 2, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0128. 
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1.111. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Дєлєєву Олександру Борисовичу загальною 
площею 0,5500 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, б/н. 

Передати громадянину Дєлєєву Олександру Борисовичу, жителю                              
с. Коробчине (вул. Лісова, 36)в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,5500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0122. 

 
1.112. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Семенюку Анатолію Андрійовичу загальною 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка 
знаходиться за адресою: с. Каніж, вул. Світла, 6. 

Передати громадянину Семенюку Анатолію Андрійовичу, жителю                    
с. Каніж (вул. Світла, 6) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою, яка розташована за 
адресою: с. Каніж, вул. Світла, 6, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0436. 

 
1.113. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Семенюку Анатолію Андрійовичу загальною 
площею 0,5200 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Каніж, вул. Світла, 35. 

Передати громадянину Семенюку Анатолію Андрійовичу, жителю                        
с. Каніж (вул. Світла, 6) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,5200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. вул. Світла, 35, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0438. 

 
1.114. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Семенюку Анатолію Андрійовичу загальною 
площею 0,1600 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Каніж, вул. Світла, 6. 

Передати громадянину Семенюку Анатолію Андрійовичу, жителю                        
с. Каніж (вул. Світла, 6) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,1600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. вул. Світла, 6, за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0435. 

 
1.115. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Слободяник Альбіні Володимирівні загальною 
площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Каніж. 

Передати громадянці Слободяник Альбіні Володимирівні, жительці                        
с. Каніж (вул. Максима Чередника, 77) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Каніж, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0437. 

 
1.116. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Красносільському Олександру Анатолійовичу 
загальною площею 1,0900 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства та для індивідуального 
садівництва, які знаходяться за адресою: с. Йосипівка, вул. Центральна, 335а та 
вул. Центральна,349. 

Передати громадянину Красносільському Олександру Анатолійовичу, 
жителю с. Тишківка (вул. Перемоги, 187) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,0900 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Йосипівка,                   
вул. Центральна, 335а, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882500:54:000:0038; 

 - 0,7200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Йосипівка, вул. Центральна, 349, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:54:000:0042; 

- 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Йосипівка, вул. Центральна, 335а, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:54:000:0034. 

 
1.117. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Нямцу Івану Іллічу загальною площею              
0,3875 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для ведення 



43 
 
особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: с. Защита, 
вул. Зелена, 8. 

Передати громадянину Нямцу Івану Іллічу, жителю с. Защита                         
(вул. Зелена, 8) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,3875 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Защита,                         
вул. Зелена, 8, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882500:52:000:0121; 

 - 0,1375 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Защита, вул. Зелена, 8, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:52:000:0118. 

 
1.118. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Письмак Валентині Петрівні загальною площею 
0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою:                         
с. Йосипівка, вул. Центральна, б/н. 

Передати громадянці Письмак Валентині Петрівні, жительці                        
с. Йосипівка (вул. Центральна, б/н) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою: с. Йосипівка, вул. Центральна, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523882500:51:000:0297. 

 
1.119. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Красносільській Людмилі Юріївні загальною 
площею 0,8600 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Розлива, вул. Центральна, 339. 

Передати громадянці Красносільській Людмилі Юріївні, жительці                        
м. Новомиргород в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,8600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Розлива, вул. Центральна, 339, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:54:000:0041. 
 

1.120. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянці Жеребенко Катерині Вікторівні загальною                                
площею 0,3252 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Костянтинівка,                    
вул. Садова, 11. 
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Передати громадянці Жеребенко Катерині Вікторівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Іллінська, 88) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3252 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Костянтинівка,                    
вул. Садова, 11, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883400:51:000:0276; 

- 0,0752 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Костянтинівка, вул. Садова, 11, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883400:51:000:0273. 

 
1.121. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Лягулу Сергію Станіславовичу загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                            
вул. Козацька, 47. 

Передати громадянину Лягулу Сергію Станіславовичу, жителю                             
с. Мартоноша (вул. Козацька, 47) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Козацька, 47, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0323; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Козацька, 47, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0338. 

 
1.122. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Флорі Сергію Васильовичу загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                            
вул. Козацька, 23. 

Передати громадянину Флорі Сергію Васильовичу, жителю                             
с. Мартоноша (вул. Козацька, 23) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 
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- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Козацька, 23, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0332; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Козацька, 23, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0330. 

 
1.123. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Гержован Олені Григорівні загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                            
вул. Шосейна, 35. 

Передати громадянці Гержован Олені Григорівні, жительці                             
с. Мартоноша (вул. Шосейна, 35) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Шосейна, 35, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0321; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Шосейна, 35, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0333. 

 
1.124. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Романович Катерині Василівні загальною 
площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Калинова, б/н. 

Передати громадянці Романович Катерині Василівні, жительці                           
с. Мартоноша в приватну власність земельну ділянку загальною площею              
0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за адресою:   
с. Мартоноша, вул. Калинова, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0343. 

 
1.125. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Булацел Надії Володимирівні загальною 
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площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 112. 

Передати громадянці Булацел Надії Володимирівні, жительці                           
с. Мартоноша (вул.Перемоги, 102а )в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 112, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0337. 

 
1.126. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Дозі Олексію Івановичу загальною                                
площею 2,0000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва та ведення особистого селянського господарства, 
які знаходяться за адресою: с. Мартоноша, вул. Миру, 18, вул. Стегаря, б/н,                    
вул. Григорія Нікори, 4, вул. Миру, 42. 

Передати громадянину Дозі Олексію Івановичу, жителю                             
с. Мартоноша (вул. Миру, 18) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Миру, 18, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0336; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Миру, 18, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0329; 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Стегаря, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0320; 

- 0,2600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Стегаря, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:02:000:0085; 

- 0,3700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Григорія Нікори, 4, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0314; 

- 0,6000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Миру, 42, за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0341. 

 
1.127. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Соколовій Василині Іллівні загальною площею              
1,0986 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для ведення 
особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: с. Котівка, 
вул. Лісова, 15. 

Передати громадянці Соколовій Василині Іллівні, жительці с. Котівка                         
(вул. Лісова, 15) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
1,0986 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Котівка,                         
вул. Лісова, 15, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:52:000:0028; 

 - 0,8486 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Котівка, вул. Лісова, 15, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:52:000:0027. 

 
1.128. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

діляноку власність громадянці Булашенко Раїсі Артемівні загальною                                
площею 0,5636 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Миролюбівка, вул. Молодіжна, 47. 

Передати громадянці Булашенко Раїсі Артемівні, жительці                                   
с. Миролюбівка в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,5836 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Миролюбівка,      
вул. Молодіжна, 47, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881800:52:000:0046; 

- 0,3136 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Миролюбівка, вул. Молодіжна, 47, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523881800:52:000:0047. 
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1.129. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянці Стояновій Людмилі Данилівні загальною                                
площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                
с. Кам’янка, вул. Садова, 22. 

Передати громадянці Стояновій Людмилі Данилівні, жительці                                  
м. Новомиргород (вул. Андрія Гурічева, 35, кв.67) в приватну власність 
земельні ділянки загальною площею 0,3000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Кам’янка,                        
вул. Садова, 22, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882900:51:000:0334; 

- 0,0500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Кам’янка, вул. Садова, 22, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882900:51:000:0330. 

 
1.130. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Костюковій Марії Іллівні загальною площею 
0,2200 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка 
знаходиться за адресою: с. Кам’янка, вул. Центральна, б/н. 

Передати громадянці Костюковій Марії Іллівні, с. Кам’янка                              
(вул. Центральна, 20) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,2200 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою, яка розташована за 
адресою: с. Кам’янка, вул. Центральна, б/н, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523882900:51:000:0332. 

 
1.131. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Настусенку Віталію Віталійовичу загальною 
площею 0,0659 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Можайського, 21. 

Передати громадянину Настусенку Віталію Віталійовичу, жителю                           
м. Новомиргород (вул. Можайського, 21) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,0659 га ріллі, для індивідуального садівництва, 
яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Можайського, 21, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:132:0018. 
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1.132. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Лихошерсть Миколі Васильовичу загальною 
площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Чорногорська, 27. 

Передати громадянину Лихошерсть Миколі Васильовичу, жителю                           
м. Новомиргород (вул. Чорногорська, 27) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, 
яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Чорногорська, 27, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:194:0011. 
 

1.133. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянці Майоренко Галині Миколаївні загальною                                
площею 0,4302 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Мар’ївка, вул. Центральна, 14, вул. Центральна. 

Передати громадянці Майоренко Галині Миколаївні, жительці                                 
с. Мар’ївка (вул. Центральна, 14) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,4302 га, в тому числі: 

- 0,1013 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мар’ївка,                       
вул. Центральна, 14, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884600:51:000:0081; 

- 0,3289 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мар’ївка, вул. Центральна, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884600:51:000:0082. 

 
1.134. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Конику Володимиру Вікторовичу загальною                                
площею 1,3581 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
с. Панчеве, вул. Солдатська, 8. 

Передати громадянину Конику Володимиру Вікторовичу, жителю                                 
с. Панчеве (вул. Солдатська, 8) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,3581 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
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вул. Солдатська, 8, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0383; 

- 1,1081 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 8, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0460. 

 
1.135. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Місюкевич Клавдії Тимофіївні загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Панчеве,                           
вул. Миру, б/н. 

Передати громадянці Місюкевич Клавдії Тимофіївні, жительці                                 
с. Панчеве (вул. Миру, 12) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Миру, б/н, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0463; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Миру, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0436. 

 
1.136. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Сочінській Наталії Миколаївні загальною 
площею 0,5800 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, б/н. 

Передати громадянці Сочінській Наталії Миколаївні, жительці                    
с. Панчеве (вул. Франка, 42) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,5800 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
яка розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0475. 

 
1.137. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Сташенюку Олександру Юрійовичу 
загальною площею 0,9456 га для індивідуального садівництва та для ведення 
особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: с. Панчеве, 
вул. Миру, 26, вул. Перемоги, 39. 
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Передати громадянину Сташенюку Олександру Юрійовичу, жителю                                 
с. Панчеве (вул. Перемоги, 39) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,9456 га, в тому числі: 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Перемоги, 39, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0465; 

- 0,8256 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Миру, 26, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0452. 

 
1.138. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Місюкевичу Василю Миколайовичу 
загальною площею 1,3200 га для індивідуального садівництва та для ведення 
особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: с. Панчеве, 
вул. Миру, 12, вул. Миру, б/н. 

Передати громадянину Місюкевичу Василю Миколайовичу, жителю                                 
с. Панчеве (вул. Миру, 12) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 1,3200 га, в тому числі: 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Миру, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0471; 

- 1,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Миру, 12, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0466. 

 
1.139. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Портянку Руслану Леонідовичу загальною 
площею 0,5200 га для індивідуального садівництва та для ведення особисто 
селянського господарства, які знаходяться за адресою: с. Панчеве,                           
вул. Слави, 18, вул. Гоголя, б/н. 

Передати громадянину Портянку Руслану Леонідовичу, жителю                                 
с. Панчеве (вул. Слави, 18) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5200 га, в тому числі: 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 18, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0427; 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Гоголя, б/н, за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0470. 

 
1.140. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Погрібній Тетяні Миколаївні загальною                                
площею 0,9900 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства та для індивідуального 
садівництва, які знаходяться за адресою: с. Панчеве, вул. Миру, б/н,                          
вул. Перемоги, б/н. 

Передати громадянці Погрібній Тетяні Миколаївні, жительці                                 
с. Панчеве (вул. Миру, 14) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,9900 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Миру, б/н, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0478; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Миру, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0423; 

- 0,6200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Перемоги, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0406. 

 
1.141. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кушнірчуку Ярославу Вікторовичу загальною 
площею  0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Молодіжна, 11. 

Передати громадянину Кушнірчуку Ярославу Вікторовичу, жителю                              
м. Новомиргород (вул. Молодіжна, 17) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1000 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Молодіжна, 11, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523810100:50:224:0017. 

 
1.142. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Напалковій Оксані Ігорівні загальною площею 
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0,6107 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Тишківська, вул. Перемоги, 199. 

Передати громадянці Напалковій Оксані Ігорівні, жительці                              
с. Тишківка (вул. Перемоги, 199) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,6107 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Тишківська, вул. Перемоги, 199, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523887300:51:000:0445. 

 
1.143. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Шунделю Віталію Миколайовичу загальною 
площею 0,4400 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Ганнівка, вул. Берегова, б/н. 

Передати громадянину Шунделю Віталію Миколайовичу, жителю                              
м. Новомиргород (вул. Перемоги, 42/20) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,4400 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Ганнівка, вул. Берегова, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883400:53:000:0035. 

 
1.144. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Самковій Яні Василівні загальною площею 
0,4037 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                      
с. Защита, вул. Садова, 16. 

Передати громадянці Самковій Яні Василівні, жительці с. Защита                      
(вул. Садова, 16) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,4037 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Защита,                      
вул. Садова, 16, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882500:52:000:0125; 

 - 0,1537 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Защита, вул. Садова, 16, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:52:000:0124. 

 
1.145. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Святуну Володимиру Миколайовичу 
загальною площею 0,4358 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
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ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                      
с. Защита, вул. Садова, 18, вул. Садова, 22. 

Передати громадянину Святуну Володимиру Миколайовичу, жителю                  
с. Защита (вул. Садова, 18) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,4358 га, в тому числі: 

- 0,0550 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Защита,                      
вул. Садова, 18, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882500:52:000:0123; 

 - 0,3808 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Защита, вул. Садова, 22, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523882500:52:000:0117. 

 
1.146. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Кочергіній Людмилі Володимирівні загальною                                
площею 0,4300 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою:                  
м. Новомиргород, вул. Михайлівська, 67. 

Передати громадянці Кочергіній Людмилі Володимирівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Михайлівська, 67) в приватну власність земельні 
ділянки загальною площею 0,4300 га, в тому числі: 

- 0,1000 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород, 
вул. Михайлівська, 67, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:50:131:0001; 

- 0,3300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Михайлівська, 67, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:131:0002. 

 
1.147. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Христенко Тетяні Сергіївні загальною площею           
0,2945 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, пров. Калиновий, 10. 

Передати громадянці Христенко Тетяні Сергіївні, жительці                              
м. Новомиргород (пров. Калиновий, 10) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2945 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: м. Новомиргород,                                 
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пров. Калиновий, 10, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:50:180:0007. 

 
1.148. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Чівільчі Володимиру Олександровичу 
загальною площею 1,1199 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Каніж, вул. Гоголя, 9а. 

Передати громадянину Чівільчі Володимиру Олександровичу, жителю                                
с. Каніж (вул. Гоголя, 9а) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,1199 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Каніж,                          
вул. Гоголя, 9а, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0439; 

- 0,8699 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Гоголя, 9а, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0441. 

 
1.149. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Лоскову Ігорю Михайловичу загальною 
площею 0,9000 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 99. 

Передати громадянину Лоскову Ігорю Михайловичу, жителю                                
с. Каніж (вул. Максима Чередника, 100) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,9000 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Каніж,                          
вул. Максима Чередника, 99, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0414; 

- 0,6500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 99, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0392. 
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1.150. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянину Шкатулі Миколі Павловичу загальною 
площею 0,5306 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 128. 

Передати громадянину Шкатулі Миколі Павловичу, жителю                                
с. Каніж (вул. Максима Чередника, 128) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,5306 га, в тому числі: 

- 0,1500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Каніж,                          
вул. Максима Чередника, 128, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0376; 

- 0,3806 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 128, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0341. 

 
1.151. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Погрібному Миколі Миколайовичу загальною 
площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Панчеве, вул. Набережна, б/н. 

Передати громадянину Погрібному Миколі Миколайовичу, жителю                    
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Народна, 14) в приватну 
власність земельну ділянку загальною площею 0,7000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Панчеве, 
вул. Набережна, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0485. 

 
1.152. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Грималовська-Гуковій Тетяні Анатоліївні 
загальною  площею 0,4800 га для ведення особисто селянського господарства, 
які знаходяться за адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, б/н. 

Передати громадянці Грималовська-Гуковій Тетяні Анатоліївні, жительці                           
с. Панчнве (вул. Слави, 17) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,4800 га, в тому числі: 

- 0,2400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0490; 
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- 0,2400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі. кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0482. 

 
1.153. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Присяжнюк Зінаїді Миколаївні загальною                                
площею 0,4699 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва та для ведення особисто селянського 
господарства, які знаходяться за адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 55. 

Передати громадянці Присяжнюк Зінаїді Миколаївні, жительці                                 
с. Панчеве (вул. Слави, 55) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,4699 га, в тому числі: 

- 0,0600 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Слави, 55, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0481; 

- 0,0699 га ріллі, для індивідуального садівництва яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 55, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0491; 

- 0,3400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 55, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0488. 

 
1.154. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Польській Вірі Петрівні загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Панчеве,                         
вул. Слави, 13. 

Передати громадянці Польській Вірі Петрівні, жительці                                 
с. Панчеве (вул. Слави, 13) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                    
вул. Слави, 13, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0489; 
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- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 13, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0483. 

 
1.155. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Цуркан Катерині Сергіївні загальною                                
площею 1,2300 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                
с. Мартоноша, вул. Степова, 14. 

Передати громадянці Цуркан Катерині Сергіївні, жительці с. Мартоноша                 
(вул.Степова, 14) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
1,2300 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Степова, 14, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0342; 

- 0,9800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Степова, 14, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0351. 

 
1.156. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Діордіяшенко Катерині Георгіївні загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                    
вул. Лесі Українки, 2а. 

Передати громадянці Діордіяшенко Катерині Георгіївні, жительці                      
с. Мартоноша (вул. Лесі Українки, 2а) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Лесі Українки, 2а, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0345; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Лесі Українки, 2а, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0347. 
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1.157. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Кочановій Олені Альбертівні загальною                                
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша,                    
вул. Миру, 30. 

Передати громадянці Діордіяшенко Катерині Георгіївні, жительці                      
с. Мартоноша (вул. Миру, 30) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,3700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                  
вул. Миру, 30, за рахунок земель житлової та  громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0350; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Миру, 30, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0352. 

 
1.158. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Янчурській Олені Іванівні загальною площею               
0,2700 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, 25. 

Передати громадянці Янчурській Олені Іванівні, жительці с. Мартоноша 
(вул. Дружби, 23) в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,2700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, 25, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0346. 

 
1.159. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Михальо Василю Михайловичу загальною 
площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Мартоноша, пров. Вербовий, б/н. 

Передати громадянину Михальо Василю Михайловичу, жителю                      
м. Новояворівськ, Львівська область (вул. Шевченка, 26) в приватну власність 
земельну ділянку загальною площею 0,4000 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                 
пров. Вербовий, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0340. 
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1.160. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Михальо Василю Михайловичу загальною 
площею 0,4708 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Мартоноша, вул. Висока, б/н. 

Передати громадянину Михальо Василю Михайловичу, жителю                      
м. Новояворівськ, Львівська область (вул. Шевченка, 26) в приватну власність 
земельну ділянку загальною площею 0,4708 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                 
вул. Висока, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0339. 

 
1.161. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Михальо Василю Михайловичу загальною 
площею 0,4000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Мартоноша, вул. Шевченка, б/н. 

Передати громадянину Михальо Василю Михайловичу, жителю                      
м. Новояворівськ, Львівська область (вул. Шевченка, 26) в приватну власність 
земельну ділянку загальною площею 0,4000 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Мартоноша,                 
вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0335. 

 
1.162. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Галайді Людмилі Володимирівні загальною 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, 227. 

Передати громадянці Галайді Людмилі Володимирівні, жительці                              
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 227) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,2500 га під житловою забудовою одно – та 
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, 227, за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523886800:51:000:0094. 

 
1.163. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Галайді Людмилі Володимирівні загальною 
площею 0,3826 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, 227. 

Передати громадянці Галайді Людмилі Володимирівні, жительці                              
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 227) в приватну власність земельну 
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ділянку загальною площею 0,3826 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Рубаний Міст,                                   
вул. Незалежності, 227, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:51:000:0095. 

 
1.164. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Копіну Олександру Миколайовичу загальною 
площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Троянове, вул. Шевченка. 

Передати громадянину Копіну Олександру Миколайовичу, жителю                              
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 249) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Троянове, вул. Шевченка, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:53:000:0039. 

 
1.165. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Слободенюку Івану Миколайовичу загальною 
площею 0,6500 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Коробчине, вул. Центральна, 62. 

Передати громадянину Слободенюку Івану Миколайовичу, жителю                                
с. Коробчине (вул. Центральна, 62) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,6500 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Коробчине,                   
вул. Центральна, 62, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:51:000:0131; 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Центральна, 62, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0130. 

 
1.166. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянину Яценку Валерію Миколайовичу загальною 
площею 0,7650 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Коробчине, вул. Молодіжна, 14. 
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Передати громадянину Яценку Валерію Миколайовичу, жителю                                
с. Коробчине (вул. Молодіжна, 14) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,7650 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Коробчине,                   
вул. Молодіжна, 14, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:51:000:0135; 

- 0,5150 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Молодіжна, 14, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0133. 

 
1.167. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянці Дєлєєвій Ользі Андріївні загальною площею 
0,4700 га для будівництва та обслуговування житлового                            
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:                    
с. Коробчине, вул. Шевченка, 26. 

Передати громадянці Дєлєєвій Ользі Андріївні, жительці                                
с. Коробчине (вул. Лісова, 36) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,4700 га, в тому числі: 

- 0,2500 га під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Коробчине,                   
вул. Шевченка, 26, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:51:000:0138; 

- 0,2200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Шевченка, 26, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0129. 

 
1.168. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Слободенюк Людмилі Василівні загальною 
площею 1,6272 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Коробчине, вул. Руданського, 8. 

Передати громадянці Слободенюк Людмилі Василівні, жительці                              
с. Коробчине (вул. Центральна, 62) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 1,6272 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Руданського, 8, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0132. 
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1.169. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Яценко Ніні Олександрівні загальною площею 
0,3000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Коробчине, вул. Руданського, 8. 

Передати громадянці Яценко Ніні Олександрівні, жительці                              
с. Коробчине (вул. Молодіжна, 14) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Руданського, 8, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0134. 

 
1.170. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Жосу Федору Івановичу загальною площею 
1,0010 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Коробчине, вул. Сонячна, 8. 

Передати громадянину Жосу Федору Івановичу, жителю                              
с. Коробчине (вул. Сонячна, 11) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 1,0010 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Сонячна, 8, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0140. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на комісію з питань 

землеустрою, екології та надрокористування. 
 
Міський  голова                                                             Ігор ЗАБАЖАН                  
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П’ятнадцята сесія  восьмого скликання 
Поіменне  голосування з питання 

 

«Про  затвердження проектів землеустрою та передачу  в  приватну 
власність земельних  ділянок громадянам» 

 
№ 
п/п 

ПІБ За Проти Утрим
ався 

 

Не 
приймав 

участі 

Відсут
ній 

 

Підпис 
 

1 Барвінок Ольга Іванівна       
2 Богданюк Іван Володимирович       
3 Білобров Юрій Анатолійович       
4 Вакуленко Володимир Петрович       
5 Василенко Галина Миколаївна       
6 Горовий Віктор Володимирович       
7 Гуменюк Олена Борисівна       
8 Дерев'янко Олександр Вікторович       
9 Драний Олег Олександрович       
10 Коломієць Олександр Якович       
11 Кушнірчук Ярослав Вікторович       
12 Лазарєв Олександр Валерійович       
13 Лучко Оксана Юріївна       
14 Мокрицький Олександр Валентинович       
15 Немировський Анатолій Борисович       
16 Немировський Яків Борисович       
17 Ніколаєв Ігор Сергійович       
18 Неруш Микола Миколайович       
19 Пістоль Сергій Іванович       
20 Поляков Владислав Олексійович       
21 Снісаренко Віталій Аркадійович       
22 Стоянов Юрій Леонідович       
23 Татаров Леонід Олексійович       
24 Францішко Андрій Анатолійович       
25 Чорномор Людмила Анатоліївна       
26 Щербаченко Валентин Валентинович       
Міський голова Забажан Ігор Валерійович       
 ВСЬОГО       

 
 
Голова постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, етики, 
законності, прав людини 
та регламенту                                   __________   Лучко О.О. 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА     ______________________ ЗАБАЖАН І.В.                       
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