
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  16  жовтня  2012 року                               № 2014 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам   
 

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

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Передати Дудник Вікторії Миколаївні   у власність земельну ділянку 
по  вул. Будьонного, 18 загальною площею  0,0654 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0654 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 Лисоконь Інні Володимирівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Індустріальній, 16  загальною площею  0,0679  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0679 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 Борисенку Сергію Анатолійовичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Борисенко Валентині Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по  пров. Остапа Вишні, 32 загальною площею  0,0552  га 
(у тому числі по угіддях: 0,0552  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

4. Передати Хват'єву Олексію Олексійовичу у власність земельну 
ділянку  по   вул.  Чайковського,  93   загальною   площею  0,0640  га  (у           
тому числі по угіддях: 0,0640 га – землі одно- та двоповерхової                        
житлової   забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

5. Передати Сліпченку Володимиру Вікторовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Чайковського, 86-а загальною площею  0,0322 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0322 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

6. Передати Ларжевському Петру Михайловичу  у власність земельну               
ділянку по  пров. Кар'єрному, 4 загальною площею  0,1073  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  0,0073 га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  0,0073  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

7. Передати Коваленку Володимиру Петровичу (31/50 ч. 
домоволодіння) та Коваленко Тетяні Володимирівні (19/50 ч. домоволодіння)   
у власність земельну ділянку по  вул. Кузнецова, 11  загальною площею  
0,0536  га (у тому числі по угіддях: 0,0536  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 Саранчі Ользі Валеріївні  у власність земельну ділянку по  
вул. Менделєєва, 40  загальною площею  0,0571  га (у тому числі по угіддях: 
0,0571  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 Балаклеєнку Дмитру Вікторовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Колгоспному 1-му, 4   загальною площею  0,0573  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0573 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

10. Передати  Гоменюк Світлані Борисівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Нижній Прирічній, 38-а  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. 

11. Передати Реві Миколі Анатолійовичу (2/25 ч. домоволодіння),               
Реві Євгенію Анатолійовичу (2/25 ч. домоволодіння) та Полосмінкіній             
Ірині  Борисівні  (21/25 ч.  домоволодіння)  у  власність  земельну  ділянку  
по   вул.  Свердлова,  48/31  загальною  площею   0,0787  га (у  тому  числі  по  
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угіддях: 0,0787 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 Заніздрі Валентину Івановичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Байкальській, 101 загальною площею  0,0545 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0545  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 Коваль Ларисі Валентинівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Кримській, 11  загальною площею  0,0422  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0422  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 Швидкій Анні Дмитрівні та Швидкому Андрію 
Борисовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по                                 
вул. Чернишевського, 59/85  загальною площею  0,0689  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0689  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 Разніцевій Валентині Анатоліївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Красіна, 18  загальною площею  0,0424  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0424 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 Ігнатенко Ользі Миколаївні (31/50 ч. домоволодіння) та 
Коваленко Ганні Миколаївні (19/50 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  вул. Карусельній, 22  загальною площею  0,1628  га (у тому числі 
по угіддях: 0,1628  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  Гапоні Ганні Олександрівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Волгоградській, 17-а  загальною площею  0,0607  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0607 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва  та  обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і   
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

18. Передати Сузан Ніні Анатоліївні у власність земельну               
ділянку   по  пров.  Уральському,  14   загальною  площею  0,1122  га,  з   них:  
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площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у тому  числі  по  
угіддях:  0,1000 га – землі  одно- та  двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0122  га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях: 0,0122   га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

19. Передати Шулешко Вірі Іванівні у власність земельну ділянку по  
вул. Посадочній, 7  загальною площею  0,0540  га (у тому числі по угіддях: 
0,0540  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 Соколову Олександру Олександровичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Свердлова, 95  загальною площею  0,0901 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0901 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 Губарєвій Світлані Іванівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Новоросійському, 20  загальною площею 0,0305  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0305 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 Поліїт Діні Іванівні  у власність земельну ділянку по   
вул. Жовтневої революції, 71  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. 

23. Передати Ковтуну Миколі Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Лелеківському 1-му, 19  загальною площею  0,0628  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0628  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  Гречихіну Володимиру Михайловичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Чкалова, 67/33  загальною площею  0,0759  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0759 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  Шуляренко Людмилі Іванівні у власність земельну               
ділянку по  вул.  Полтавській, 5 загальною площею  0,1188 га, з них:             
площею  0,1000  га – для  будівництва   та  обслуговування  жилого  будинку,               



 5   
 

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  0,0188  га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях: 0,0188  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

26. Передати Великороду Володимиру Антоновичу у власність 
земельну ділянку по  пров. Світлому, 1/5  загальною площею  0,0602 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0602 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

27. Передати Скоробрехі Оксані Леонідівні (23/50 ч. домоволодіння), 
Решетніку Петру Андрійовичу (27/100 ч. домоволодіння) та Решетнік Тетяні 
Леонідівні (27/100 ч. домоволодіння)   у власність земельну ділянку по                
вул.  Сакко і Ванцетті, 27 загальною площею  0,1142  га (у тому числі по 
угіддях: 0,1142  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 Коломієць Любові Михайлівні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Ольвіопольській, 10/8 загальною площею  0,0352  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0352 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 Поляковій Тамілі Іванівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Курганній, 8/52 загальною площею  0,0289 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0289 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 Жилуну Віктору Петровичу у власність земельну ділянку 
по  вул.  Новоселівській, 6 загальною площею  0,0538  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0538  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 Гермашу Анатолію Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Обривному, 16-а   загальною площею  0,0428  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0428 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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32. Передати Дєдову Вячеславу Леонідовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Маркшейдерському, 11  загальною площею  0,0807 га (у 
тому  числі  по  угіддях:  0,0807  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 Островому Сергію Володимировичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Харківській, 88  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. 

34. Передати Мумизі Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку  
по  вул. 40 років Радянської Армії, 1-в  загальною площею  0,0456  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0456  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

35. Передати Чорненко Надії Артемівні (3/5 ч. домоволодіння) та 
Позняку Валерію Володимировичу (2/5 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Чайковського, 37  загальною площею  0,0560  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0560 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  Ніколаєнко Валентині Іванівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Володі Дубініна, 21  загальною площею  0,0649  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0649  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 Захарченку Степану Феодосійовичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Чайковського, 101 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. 

38. Передати Бондаренко Вірі Іванівні у власність земельну ділянку           
по  вул. Харківській, 60  загальною площею  0,0412 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0412 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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39. Передати Віштак Галині Антонівні (12/25 ч. домоволодіння)                   
та Дудку Сергію Анатолійовичу (13/25 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Тернопільській, 55  загальною площею  0,0652  га                 
(у  тому  числі  по  угіддях: 0,0652 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 Пугачову Григорію Андрійовичу (1/2 ч. домоволодіння), 
Бойку Володимиру Олександровичу (1/4 ч. домоволодіння) та Зацепіній 
Тетяні Василівні (1/4 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку                      
по  вул. Леваневського, 8  загальною площею  0,0615  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0615 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

41. Передати Грицовець Ніні Кирилівні (12/25 ч. домоволодіння)                      
у власність земельну ділянку по вул. Чайковського, 52 загальною                      
площею  0,0786  га (у тому числі по угіддях: 0,0786  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Передати Файрадян Вергіне Левонівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Дем'яна Бєдного, 36  загальною площею  0,0691  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0691 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 Назаровій Олені Іванівні  у власність земельну ділянку по  
вул. Далекосхідній, 123  загальною площею  0,0485  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0485  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 Рябцуну Сергію Петровичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Рябцуну Валерію Петровичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Чкалова, 4  загальною площею  0,0510  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0510  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та  обслуговування  жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

45. Передати Чудновій Олені Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Паризької комуни, 43  загальною площею  0,0611  га (у                   
тому числі по угіддях: 0,0611 га – землі одно- та двоповерхової                    
житлової  забудови)  для   будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

46. Передати Лєсничому Анатолію Тимофійовичу у власність земельну  
ділянку    по    вул.   Олімпійській,   42    загальною    площею    0,0558   га   (у 

тому числі по угіддях: 0,0558  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  Білошитській Наталії Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Бабушкіна, 21-а  загальною площею  0,0573  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0573  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

48. Передати Задорожній Надії Іванівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Кірова, 72  загальною площею  0,0425  га (у тому числі по угіддях: 
0,0425  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

49. Передати Костенко Ларисі Давидівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Мільович Тетяні Григорівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. 40-річчя Перемоги, 11   загальною площею  0,1760 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1760 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

50. Передати Абрамяну Вартану Юрійовичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  40-річчя Перемоги, 77  загальною площею  0,0593 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0593 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

51. Передати Ковель Аліні Валеріївні  у власність земельну ділянку по  
вул. Соціалістичній, 69-а загальною площею  0,0330  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0330  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

52. Передати Андрєєву Анатолію Володимировичу (17/50 ч. 
домоволодіння) та Андрєєвій Ганні Михайлівні (33/50 ч. домоволодіння)  у 
власність земельну ділянку по  вул. Селище Миру, 34   загальною площею  
0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової   забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

53. Передати Пєснєвій Валентині Михайлівні у власність земельну 
ділянку по  пров. Макаренка, 28  загальною площею  0,0684  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0684  га – землі одно- та  двоповерхової  житлової забудови) для  
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

54. Передати Горбунову Володимиру Леонідовичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Горбуновій Олені Петрівні (1/2 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  вул. Світлогорській, 9 загальною площею  
0,1017  га (у тому числі по угіддях: 0,0367   га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, 0,0650 га – рілля) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

55. Передати Бондаренку Андрію Анатолійовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Мухіної, 32-а загальною площею  0,0435 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0209 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови,                  
0,0226 га – сади) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

56. Передати Аталяну Карену Самвеловичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Пальміро Тольятті, 95-в  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. 

57. Передати  Зеленьку Сергію Анатолійовичу у власність земельну               
ділянку   по   вул. Інгульській, 45  загальною  площею  0,1061   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  0,0061  га  –  
для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях: 0,0061  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

58. Передати  Дяченку Леоніду Олександровичу  у власність земельну 
ділянку по вул.  Делегатській, 7  загальною площею  0,0721   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0721  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та  обслуговування  жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

59. Передати  Желудченко Ганні Логвинівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Рязанській, 21   загальною площею  0,0550   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0550  га – землі одно- та двоповерхової  житлової  забудови) для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

60. Передати  Трифоновій Ользі Михайлівні  у власність земельну 
ділянку по вул.  Новозаводській, 10  загальною площею  0,1078   га, з   них: 
площею 0,1000  га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у тому  числі  по  
угіддях:  0,1000 га – землі  одно- та  двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею                  
0,0078   га  –  для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях: 0,0078  га – 
сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

61. Передати  Даніловій Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку 
по вул. Кропивницького, 35-а загальною площею  0,0504  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0504 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

62. Передати Березовському Василю Івановичу   у власність земельну 
ділянку по вул. Чугуєвській, 21   загальною площею  0,0497  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0497 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

63. Передати Гросулу Павлу Георгійовичу у власність земельну 
ділянку по вул. 40 років Радянської Армії, 18  загальною площею  0,0895  га 
(у тому числі по угіддях: 0,0895  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

64. Передати Кравчуку Леоніду Васильовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Степанова, 75  загальною площею  0,0679 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0679 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

65. Передати  Демченку Віталію Васильовичу у власність земельну 
ділянку по вул.  Суворова, 22  загальною площею  0,0301  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0301  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. 

66. Передати Підкамінній Катерині Степанівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Толбухіна, 19  загальною площею  0,0507  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0507  га – землі  одно- та  двоповерхової  житлової  забудови)  для  
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будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

67. Передати Романюк Галині Костянтинівні у власність земельну 
ділянку по  пров. Червоному, 31   загальною площею  0,0798  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0798  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

68. Передати Валайнис Яну Чеславовичу  у власність земельну ділянку 
по  вул. Береговій, 27  загальною площею  0,1000  га (у тому числі по  
угіддях: 0,1000  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

69. Передати Ткаченку Сергію Володимировичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Олександра Матросова, 33   загальною площею  0,0452  га 
(у тому числі по угіддях: 0,0452  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

70. Передати  Гамаюнову Сергію Олександровичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Байкальській, 8  загальною площею  0,0451  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0451  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. 

71. Передати Герасименко Валентині Іванівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Січовій, 21  загальною площею  0,0536  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0536 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

72. Передати  Білявському Андрію Євгенійовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Дніпровській, 12-а загальною площею  0,0438  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0438 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

73. Передати Янкову Сергію Євгенійовичу у власність земельну 
ділянку по   вул.  Некрасова,  5-а   загальною  площею   0,0694   га  (у  тому   
числі  по угіддях: 0,0694  га – землі одно- та двоповерхової                          
житлової   забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

74. Передати Морозу Олегу Григоровичу у власність земельну ділянку 
по  вул. Карабінерній, 9/1  загальною площею  0,0360  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0360 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

75. Передати  Ліпку Юрію Петровичу   у власність земельну ділянку по  
вул. Чайковського, 94  загальною площею  0,0709 га (у тому числі по           
угіддях: 0,0709  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

76. Передати  Гурбі Ользі Геннадіївні   у власність земельну ділянку         
по  пров. Дегтярьова, 16   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. 

77. Передати  Дем'яненко Марині Геннадіївні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Санаторному, 29/7   загальною площею  0,0895  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0895 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. 

78. Передати Козенку Миколі Івановичу у власність земельну ділянку 
по  вул. Київській, 61/64  загальною площею  0,0594  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0594  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

79. Передати  Маковському Віктору Івановичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Олексіївському, 52  загальною площею  0,0417  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0417 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. 

80. Передати Бундзяку  Миколі  Миколайовичу (11/25 ч. 
домоволодіння)  та  Новак Ніні Іванівні (14/25 ч. домоволодіння)   у власність 
земельну ділянку по  вул. Тульській, 40  загальною площею  0,0441  га  (у  
тому числі по угіддях:  0,0441  га – землі одно- та двоповерхової                 
житлової  забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого   будинку,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

81. Передати Салівановій Любові Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  пров. Спаському, 32   загальною площею  0,0582 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0582 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

82. Передати Шапарєву Олександру Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Лазо, 22 загальною площею  0,0502  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0502 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

83. Передати Лясковському Едуарду Борисовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Рум'янцева, 20   загальною площею  0,0460   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0460  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

84. Передати Іржовій Олені Анатоліївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Іржову Анатолію Васильовичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  тупику Рибальському, 6  загальною площею  0,0515   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0515 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

85. Передати Годовій Людмилі Володимирівні (8/25 ч. домоволодіння) 
та Попелівському Володимиру Михайловичу, Попелівському Руслану 
Володимировичу та Годовій Людмилі Володимирівні (17/25 ч. 
домоволодіння) на праві спільної сумісної власності земельну ділянку по  
вул. Ціолковського, 17  загальною площею  0,0679  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0679 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

86. Передати  Стрєлкову Юрію Вікторовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Рум'янцева, 15  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. 

87. Передати Пивоваровій Світлані Вячеславівні (12/25 ч. 
домоволодіння) та Косенко  Тетяні  Вячеславівні  (13/25 ч. домоволодіння)  у  
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власність земельну ділянку по  пров. Тираспольському, 13  загальною 
площею  0,1814   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  0,0814   га  –  для  ведення особистого 
селянського господарства,  у  тому  числі по угіддях: 0,0814  га – рілля, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

88. Передати Богатир Наталі Миколаївні у власність земельну ділянку 
по  пров. Тихому, 18  загальною площею  0,0337  га (у тому числі по угіддях: 
0,0337 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва 
та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

89. Передати  Андреєву Віктору Олександровичу у власність земельну 
ділянку по пров. Союзному, 11  загальною площею  0,0586  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0586 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

90. Передати Шеремету Віктору Павловичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Сало Надії Валентинівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку 
по вул. Херсонській, 109 загальною площею  0,0402 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0402  га  –  землі  одно- та  двоповерхової  житлової  забудови) для  
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

91. Передати  Колеснику Сергію Володимировичу у власність 
земельну ділянку по вул. Верхній, 3 загальною площею  0,0527  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0527 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

92. Передати Комісаренку Володимиру Григоровичу  у власність 
земельну ділянку по пров. Приморському, 7  загальною площею  0,0400  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0400 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

93. Передати Нестеряк Олені Василівні  у власність земельну ділянку 
по вул. Селище Миру, 3-а загальною площею  0,0318  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0318  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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94. Припинити  Богуславському Івану Івановичу та Богуславській 
Галині Михайлівні право постійного користування (державний акт                      
на  право  постійного  користування землею від 02.10.2000  № 1394 (1/2 ч.) та  
державний акт на право постійного користування землею від 02.10.2000                     
№ 1395 (1/2 ч.) земельною ділянкою  площею 613,9 кв. м по                              
вул. Гідросилівській, 19 для  будівництва  та  обслуговування  жилого   
будинку, господарських   будівель  і  споруд   (присадибна ділянка), наданого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.1999 № 336. 

95. Передати Литовченко Єві Дмитрівні  у власність земельну ділянку 
по вул. Гідросилівській, 19  загальною площею  0,0614  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0614 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

96. Передати Кравченку Віктору  Васильовичу (7/25 ч. домоволодіння)  
та Куйді Олександру Миколайовичу (36/50 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по пров. Великовисківському, 7/11 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.  

97. Передати Ясніченко Наталії Вікторівні (13/25 ч. домоволодіння) та 
Стойко Олександрі Василівні (12/25 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Глибка, 68/15 загальною площею  0,0695  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0695 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. 

98. 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 

 


