
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
  ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  26  червня  2012 року                               № 1826 
 
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 Неділько Тетяні Іванівні   у власність земельну ділянку  
по  вул. Мотокросній, 40 загальною площею  0,1612  га, з них: площею                 
0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за  рахунок  земель  
житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0612 га  –  для  ведення 
особистого селянського господарства,  у   тому   числі по угіддях: 0,0612  га – 
рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

2. Передати Височинській Світлані Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Братській, 22/18  загальною площею  0,0710 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0710 га – землі 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 Коваленко Раїсі Миколаївні у власність земельну               
ділянку по  вул. Радищева, 27 загальною площею  0,1988  га, з них: площею                   
0,1000 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за  рахунок                      
земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0988 га  –  для  
ведення особистого селянського господарства,  у  тому  числі по угіддях:                      
0,0988  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 
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4. Передати Копач Євгенії Іванівні (12/25 ч. домоволодіння) та 
Хомутенко Валентині Алампіївні (13/25 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул.  Кропивницького, 166  загальною площею                 
0,0984  га (у тому числі по угіддях: 0,0984  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

5. Передати Бондаренко Олені Анатоліївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Мінській, 35 загальною площею  0,0562  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0562  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

6. Передати Лейзерович Ользі Іванівні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Приміській, 21  загальною площею  0,0753 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0753 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

7. Передати Тулянцевій Діні Іванівні  у власність земельну ділянку по  
пров. Межовому, 43   загальною площею  0,0388   га (у тому числі по угіддях: 
0,0388  га – землі 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 Скворцовій Анастасії Володимирівні (8/25 ч. 
домоволодіння) та Скворцовій Валентині Вікторівні (17/25 ч. домоволодіння) 
у власність земельну ділянку по  вул. Вологодській, 7/5 загальною площею  
0,0680  га (у тому числі по угіддях: 0,0680  га – землі 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 Малому Сергію Анатолійовичу (1/3 ч. домоволодіння), 
Малому Євгену Анатолійовичу (1/3 ч. домоволодіння) та Малому Дмитру 
Анатолійовичу (1/3 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по             
пров. Гранітному, 13-а   загальною площею  0,0379 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0379 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

10. Передати Олійник Надії Миколаївні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Цілинній, 30  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. 
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11. Передати Столярчук Любові Никифорівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Олімпійській, 50  загальною площею  0,0575 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0575 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

12. Передати Білявському Анатолію Івановичу (7/25 ч. домоволодіння) 
та Вялих Тамарі Антонівні  (18/25 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Дем'яна Бєдного, 62/17  загальною площею  0,0671 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0671 га – землі 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 Кравченку Петру Івановичу у власність земельну ділянку 
по  вул. Петровського, 82  загальною площею  0,0610 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0610 га – землі 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 Дорош Жанні Олексіївні  у власність земельну ділянку по  
пров. Приморському, 6   загальною площею  0,0583 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0583 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

15. Передати Сафонову Валерію Петровичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Іванівському, 15  загальною площею  0,0561 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0561 га – землі 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 Мельниченку Миколі Артемовичу (9/20 ч. 
домоволодіння) та Мельниченку Станіславу Семеновичу (11/20 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул. Степанова, 77  
загальною площею  0,0699   га (у тому числі по угіддях: 0,0699 га –                    
землі   одно-   та   двоповерхової   житлової   забудови)   для   будівництва   та  
обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Передати Андуровій Наталії Яківні (1/2 ч. домоволодіння), 
Андуровій Лілії Олександрівні (1/4 ч. домоволодіння) та Андурову Сергію 
Олександровичу (1/4 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку                  
по  пров. Саксаганського, 26-а   загальною площею  0,0433  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0433  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і   
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

18. Передати Науменку Ігорю Анатолійовичу (3/25 ч. домоволодіння), 
Врадію Григорію Іллічу (3/10 ч. домоволодіння), Науменко Ганні Семенівні 
(3/10 ч. домоволодіння) та  Кудіну Сергію Івановичу (7/25 ч. домоволодіння) 
у власність земельну ділянку по  вул. Нейгауза, 19  загальною площею  
0,0745 га (у тому числі по угіддях: 0,0745 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

19. Передати Дубині Володимиру Васильовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Художника Ярошенка, 21  загальною площею  0,0988 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0988 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

20. Передати  Буторову Олексію Володимировичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Володимирській, 68  загальною площею  0,0612   га 
(у тому числі по угіддях: 0,0612 га – землі 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 Шевченку Володимиру Володимировичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Зінченка, 34  загальною площею  0,0667  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0667 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

22. Передати Мазуренко Вікторії Вікторівні (11/20 ч. домоволодіння) 
та Блиновій Аллі Петрівні (9/20 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Тимірязєва, 107/45  загальною площею  0,0700 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0700 а – землі 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 Федоровій Оксані Володимирівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Київській, 29-а  загальною площею  0,0480   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0480  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

24. Передати Чижикову Василю Олександровичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Чижикову Володимиру Олександровичу (1/2 ч. 
домоволодіння)   у   власність   земельну   ділянку   по   вул.  Пархоменка,  21   
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загальною площею  0,0728   га (у тому числі по угіддях: 0,0728   га – землі 
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 Саленку Олександру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Богдана Хмельницького, 45 загальною площею 0,1222 га,           
з них: площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за  рахунок  
земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0222 га  –  для  
ведення особистого селянського господарства,   у   тому   числі по угіддях: 
0,0222  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

26. Передати Бадіцькій Олені Федорівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Пальміро Тольятті, 3  загальною площею 0,0965 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0965 га – землі 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 Соколенку Володимиру Павловичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Українській, 29 загальною площею  0,0537  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0537 га – землі 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 Сергієнко Валентині Миколаївні (11/25 ч. 
домоволодіння) та Янковському Анатолію Олександровичу (14/25 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул. Чкалова, 7/10   
загальною площею  0,0559 га (у тому числі по угіддях: 0,0559 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку,  господарських  будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Передати Жданюк Олені Вікторівні (3/5 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  вул. Генерала Шумілова, 32/88  загальною 
площею 0,0544 га (у тому числі по угіддях: 0,0544  га – землі одно- та 
двоповерхової    житлової    забудови)   для будівництва   та   обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

30. Передати Купчуку Олександру Івановичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Казанській, 15-б  загальною площею  0,0597  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0597 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

31. Передати Димешко Олександрі Микитівні  у власність земельну 
ділянку   по  вул.  Валентини Терешкової,  67  загальною площею  0,1060   га,               
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з них: площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за  рахунок  
земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0060  га  –  для  
ведення садівництва,   у   тому   числі по угіддях: 0,0060   га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

32. Передати Медведєвій Тетяні Анатоліївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Кишинівській, 46  загальною площею  0,0370  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0370 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

33. Передати Щегельській Катерині Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Козакова, 28 загальною площею  0,0548  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0548 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

34. Передати Жилі Анастасії Костянтинівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Чернишевського, 50 загальною площею  0,1134  га, з них: 
площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за  рахунок  земель  
житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0134 га  –  для  ведення 
особистого селянського господарства,  у  тому   числі по угіддях: 0,0134 га – 
рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

35. Передати Тарасенко Ганні Михайлівні у власність земельну 
ділянку по  пров. Східному, 10 загальною площею  0,0501   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0501  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

36. Передати Тереховій Ганні Микитівні (2/3 ч. домоволодіння), 
Науменко Олені Петрівні (1/6 ч. домоволодіння) та Тереховій Яні 
Олександрівні (1/6 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по                  
вул.  Прирічній,  84  загальною  площею  0,0619  га (у  тому  числі по угіддях:  
0,0619  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

37. Передати Тернавському Миколі Гавриловичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Ціолковського, 1-б  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. 
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38. Передати  Єгорову Олегу Михайловичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Волгоградській, 38  загальною площею  0,1743   га, з них: 
площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за  рахунок  земель  
житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0743 га  –  для  ведення 
садівництва,   у   тому   числі по угіддях: 0,0743  га – сади, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

39. Передати  Зборовській Наталії Петрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. 8-го Березня, 12-а   загальною площею  0,0299  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0299 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

40. Передати  Бішаряну Арсену Альбертовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Свердлова, 183   загальною площею  0,0591 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0591 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

41. Передати  Сліпченку Сергію Миколайовичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Куроп'ятникова, 79    загальною площею  0,1394  га, з них: 
площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за  рахунок  земель  
житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0394  –  для  ведення 
особистого селянського господарства,  у  тому   числі по угіддях: 0,0394 га  – 
рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

42. Передати  Трохименку Анатолію Миколайовичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Котовського, 27  загальною площею  0,0547  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0547  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

43. Передати  Анішиній Надії Петрівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Шевченка, 3  загальною площею  0,0525 га (у тому числі по угіддях: 
0,0525  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

44. Передати Доскаловій Лідії Петрівні у власність земельну ділянку 
по  вул.  Таврійській, 39   загальною площею  0,0379  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0379  га – землі 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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45. Передати  Михайленко Лілії Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Воровського, 99   загальною площею  0,0682  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0682 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

46. Передати  Гончарову Василю Федоровичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Лелеківській, 24  загальною площею  0,0664  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0664  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

47. Передати Кушнірьовій Валентині Григорівні   у власність земельну 
ділянку по  пров. Середньому, 69 загальною площею  0,0653  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0653 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

48. Передати  Агліуліну Роману Равільовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Нахімова, 23  загальною площею  0,0589  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0589  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

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

 
 

Міський голова                                        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 

 


