
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  11 грудня  2012 року                                      №  2123 
 
Про затвердження проектів землеустрою та  
передачу  у власність земельних ділянок 
громадянам м. Кіровограда 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,              
статтями 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши 
звернення громадян міста Кіровограда, проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Забожану Віталію Григоровичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Андріївській (біля 
будинку № 12) загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та акт визначення розміру збитків для відшкодування 
власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної 
ділянки. 

2. Передати Забожану Віталію Григоровичу   безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. Андріївській (біля будинку № 12) 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. 

3. Затвердити Лабунському Володимиру Васильовичу  проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                            
пров. Санаторному 3-му, 10 загальною площею 0,0996  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та акт визначення розміру збитків для відшкодування 
власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної 
ділянки. 

4. Передати Лабунському Володимиру Васильовичу  безоплатно  у 
власність земельну ділянку по пров. Санаторному 3-му, 10  загальною 
площею 0,0996  га (у тому числі по угіддях: 0,0996  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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5. Затвердити Пацелі Дмитру Анатолійовичу  проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність по пров. Виноградному, 10   
загальною площею 0,0560  га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

6. Передати Пацелі Дмитру Анатолійовичу  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Виноградному, 10 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. 

7. Затвердити Радкевичу Віктору Михайловичу  проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по пров. Вільному, 53 у власність 
загальною площею 0,1700 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  0,0700   га  –  для  ведення садівництва, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

8. Передати Радкевичу Віктору Михайловичу  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Вільному, 53   загальною площею 0,1700 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  0,0700   га  –  для  ведення садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  
0,0700  га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

9. Затвердити Крикуненко Любові Миколаївні   проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність по пров. Луговому    
загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

10. Передати Крикуненко Любові Миколаївні   безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Луговому  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. 

11. Затвердити Чеботарьовій Ганні Олександрівні, Жушман Ларисі 
Володимирівні, Панченку Дмитру Анатолійовичу та Шаміс Вікторії 
Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. Омській, 2    загальною площею 0,1801   га для  будівництва  
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та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та акт визначення розміру збитків для відшкодування 
власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної 
ділянки. 

12. Передати у спільну часткову власність Чеботарьовій Ганні 
Олександрівні (13/50 ч. домоволодіння), Жушман Ларисі Володимирівні 
(37/600 ч. домоволодіння), Панченку Дмитру Анатолійовичу (37/600 ч. 
домоволодіння) та Шаміс Вікторії Анатоліївні (37/600 ч. домоволодіння) та   
у спільну сумісну власність Жушман Ларисі Володимирівні,  Шаміс Вікторії 
Анатоліївні та  Панченку Дмитру Анатолійовичу (111/200 ч. домоволодіння) 
земельну ділянку по вул. Омській, 2   загальною площею 0,1801  га  (у тому 
числі по угіддях: 0,1801  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. Затвердити Лізункову Олександру Вікторовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                             
вул. Художника Їжакевича (біля будинку № 28)  загальною площею               
0,0428 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт визначення розміру збитків для 
відшкодування власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із 
вилученням земельної ділянки. 

14. Передати  Лізункову Олександру Вікторовичу   безоплатно  у 
власність земельну ділянку по вул. Художника Їжакевича (біля будинку                
№ 28)   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. 

15. Затвердити Пономаренко Галині Кирилівні  проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність по пров. Луговому (біля 
будинку № 8)  загальною площею 0,0400 га для ведення садівництва та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

16. Передати Пономаренко Галині Кирилівні   безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Луговому (біля будинку № 8)  загальною площею 
0,0400  га (у тому числі по угіддях: 0,0400  га – сади) для ведення садівництва 
за рахунок земель  сільськогосподарського  призначення. 

17. Затвердити Шевельову Леоніду Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 164 у 
власність загальною площею 0,1374  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  0,0374  га  –  для  ведення садівництва, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 
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18. Передати  Шевельову Леоніду Івановичу  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. 40-річчя Перемоги, 164  загальною                           
площею 0,1374  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  0,0374    га  –  для  ведення  садівництва,   
у  тому  числі по угіддях:  0,0374   га – сади, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

19. Затвердити Скалівенку Олександру Вікторовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Садовій 
(напроти житлового будинку № 63) загальною площею 0,0508  га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та акт визначення розміру збитків для 
відшкодування власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із 
вилученням земельної ділянки. 

20. Передати  Скалівенку Олександру Вікторовичу    безоплатно  у 
власність земельну ділянку по вул. Садовій (напроти житлового будинку                 
№ 63)  загальною площею 0,0508   га (у тому числі по угіддях: 0,0508   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. Затвердити Максюті Світлані Сергіївні  проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність по пров. Курінному, 34  загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт визначення 
розміру збитків для відшкодування власникам землі та землекористувачам, 
пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

22. Передати Максюті Світлані Сергіївні безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 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,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Шишку Миколі Федоровичу  проект землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Делегатській (біля 
будинку № 2) загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та акт визначення розміру збитків для відшкодування 
власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної 
ділянки. 

24. Передати Шишку Миколі Федоровичу  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. Делегатській (біля будинку № 2) загальною         
площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової   житлової   забудови)   для   будівництва   та   обслуговування  
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жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

25. 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 
 


