
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  28  березня  2012 року                        № 1438 
 

Про передачу у власність земельних  
ділянок громадянам міста Кіровограда 
 

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

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Передати Фурманову Анатолію Олександровичу, Фурмановій 
Тетяні Олексіївні, Косолаповій Ганні Анатоліївні та Ковальовій Марині 
Олексіївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку по  пров. Лазо, 36    
загальною площею  0,0427   га (у тому числі по угіддях: 0,0427   га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та 
обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Передати Носковій Людмилі Андріївні (37/100 ч. домоволодіння),  
Олійник Людмилі Михайлівні (1/4 ч. домоволодіння), Феофановій                   
Галині Олексіївні (18/100 ч. домоволодіння) та Шаповалу Олексію 
Анатолійовичу (1/5 ч. домоволодіння)   у власність земельну ділянку по                                        
вул. Преображенській, 29/68  загальною  площею 0,1179  га (у  тому  числі по  
угіддях:  0,1179   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

3. Передати  Майстренко Олені Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  пров. Чайковського, 95  загальною площею 0,0478  га (у                       
тому числі по угіддях:  0,0478 га – землі одно- та двоповерхової                   
житлової  забудови)  для   будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

4. Передати  Рижонок Аллі Петрівні  у власність земельну ділянку              
по  пров.  Криничуватому,  23  загальною  площею 0,0794  га (у тому числі по  
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угіддях:  0,0794   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

5. Передати  Козловій Ларисі Григорівні (11/20 ч. домоволодіння) та 
Шелегеді Тетяні Миколаївні (9/20 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Олени Журливої, 59   загальною площею 0,0700  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0700 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

6. Передати  Гавриленку Олександру Володимировичу  у  власність 
земельну ділянку по вул. Єгорова, 77 загальною площею 0,1841  га,  з них: 
площею 0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по 
угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0841  га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по угіддях: 0,0841    га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

7. Передати Щербановському Вадиму Володимировичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Айвазовського, 16 загальною площею 0,0978  га (у 
тому числі по угіддях:  0,0978 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

8. Передати Черепановій Тетяні Сергіївні у власність земельну ділянку 
по вул. 40 років України, 51 загальною площею 0,0418 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0418 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

9. Передати  Долинській Ользі Сергіївні (11/20 ч. домоволодіння)               
та  Булатовій  Лідії  Василівні (9/20 ч.  домоволодіння)  у  власність земельну  
ділянку по вул. Тихій, 41  загальною площею 0,2153  га,  з них: площею 
0,2000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі                     
по угіддях: 0,2000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови,               
за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та                            
площею  0,0153   га  –  для  ведення особистого селянського господарства,   у   
тому числі по угіддях: 0,0153 га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

10. Передати Губському Вадиму Валентиновичу  у  власність земельну 
ділянку по вул. Комунальній, 4  загальною площею 0,1169  га,  з них:     
площею  0,1000   га – для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по 
угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею 0,0169   га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по угіддях: 0,0169    га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

11. Передати  Махині Павлу Івановичу (13/25 ч. домоволодіння) та 
Зозулі Володимиру Миколайовичу (12/25 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по вул.  Канізькій, 51 загальною площею 0,0697  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0697 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

12. Передати Ключкі Людмилі Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Студенку Володимиру Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по пров. Маркшейдерському, 2  загальною площею            
0,0758  га (у тому числі по угіддях:  0,0758  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

13. Передати  Бойченко Надії Анатоліївні  у власність земельну 
ділянку по вул.  Водогінній, 19-а загальною площею 0,0268  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0268  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

14. Передати   Корбуту Миколі Леонідовичу  у власність земельну 
ділянку по пров. Гастелло, 5   загальною площею 0,0437  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0437  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

15. Передати Удовенко Валентині Олександрівні (1/2 ч. 
домоволодіння) та Удовенку Владиславу Павловичу  (1/2 ч. домоволодіння)  
у власність земельну ділянку по  вул.  Канізькій, 54  загальною площею 
0,0643 га (у тому числі по угіддях:  0,0643  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

16.  Передати  Марченко Фаїні Яківні  у власність земельну ділянку             
по  пров. Відбійному, 46    загальною площею 0,0463  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0463  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 
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17. Передати  Берестовенку Миколі Івановичу у власність земельну 

ділянку по  вул.  Менделєєва, 8/44  загальною площею 0,0681  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0681  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

18. Передати Татарчук Євгенії Василівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Татарчуку Віктору Миколайовичу  (1/2 ч. домоволодіння)   у власність 
земельну ділянку по  пров. Межовому, 13    загальною площею 0,0606  га (у 
тому числі по угіддях:  0,0606  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

19. Передати Окаєвичу Віктору Петровичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Шевченка, 9 загальною площею 0,0736  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0736  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

20. Передати Куценко Катерині Іванівні   у власність земельну ділянку 
по  тупику Курському, 6    загальною площею 0,0495  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0495  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

21. Передати  Скляніченко Вікторії Олександрівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Добролюбова, 26   загальною площею 0,0638  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0638  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

22. Передати Федорчуку Віталію Сергійовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Рівненському, 5    загальною площею 0,0534  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0534  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

23. Передати  Гудаліну Ігорю Віталійовичу (29/100 ч. домоволодіння), 
Дубівці Людмилі Миколаївні (9/50 ч. домоволодіння), Лимаренку Федору 
Васильовичу (4/25 ч. домоволодіння), Литвиненку Володимиру Вікторовичу  
(11/50 ч. домоволодіння) та Плисюк Людмилі Миколаївні (3/20 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул. Енгельса, 33/104   
загальною площею 0,1161 га (у тому числі по угіддях:  0,1161  га –                     
землі   одно- та   двоповерхової   житлової   забудови)    для   будівництва   та  
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обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Передати  Вакуленко Ларисі Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Вакуленку Сергію Григоровичу  (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Мінській, 50    загальною площею 0,0621  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0621  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

25. Передати  Романенку Вадиму Анатолійовичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Козакова, 26   загальною площею 0,0546  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0546  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

26. Передати Ісаєнко Катерині Борисівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Олексіївському,  31-а   загальною площею 0,0623  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0623   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

27. Передати Пислиці Олені Григорівні (11/20 ч. домоволодіння) та  
Ігнатьєвій Марії Іванівні (9/20 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Гранітній, 10   загальною площею 0,0604  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0604  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

28. Передати  Коваленку  Миколі Анатолійовичу   у  власність 
земельну ділянку по вул. Садовій, 78    загальною площею 0,1160  га,  з них: 
площею 0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по 
угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0160  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,   у   тому   числі по 
угіддях: 0,0160    га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

29. Передати Богаченко Ларисі Дмитрівні  (1/2 ч. домоволодіння) та  
Євсєєвій Галині Йосипівні   (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Валентини Терешкової, 93    загальною площею 0,0725   га (у 
тому числі по угіддях:  0,0725   га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

 



 6   
 
30. Передати Ткаченко Ларисі Семенівні у власність земельну ділянку 

по  пров. Олександра Матросова, 38  загальною площею 0,0444  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0444   га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

31. Передати  Колесник Людмилі Василівні (29/50 ч. домоволодіння) 
та Дяденко Тетяні Михайлівні   (21/50 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  пров. Великовисківському, 5/14     загальною площею 
0,0557   га (у тому числі по угіддях:  0,0557   га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

32. Передати Шевченку Анатолію Олексійовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Межовий бульвар, 46    загальною площею 0,0406   га (у 
тому числі по угіддях:  0,0406   га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

33. Передати  Равчук Ларисі Василівні (33/50 ч. домоволодіння) та  
Вознюку Анатолію Федоровичу  (17/50 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Інгульській, 44/28    загальною площею 0,0900   га 
(у тому числі по угіддях:  0,0900   га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

34. Передати Понякшевій Тетяні Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Зеленогірській, 15 загальною площею 0,0588  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0588  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

35. Передати Івановій Ірині Георгіївні у власність земельну ділянку по  
вул.  Ушакова, 54   загальною площею 0,0663  га (у тому числі по угіддях:  
0,0663  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

 
 

Міський голова                                        О.Саінсус  
 
Антонова 
22-09-49 


