
УКРАЇНА

КІРОКОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня 2011 року  № 653

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  Бєлосвєтовій Ользі Юріївні у власність земельну ділянку
по  вул. Гайдара, 33/8  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.

2. Передати Сухомлин Валентині Анатоліївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Зеленогірській, 31   загальною площею 0,0474  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0474 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 Оганесяну Сімону Оганесовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Тульській, 1  загальною площею 0,0458 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0458  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 Слонєвському Василю Васильовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Дунайській, 2   загальною  площею  0,0564  га (у  тому  числі
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по угіддях:  0,0564  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 Слинченку Андрію Олеговичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Севастопольській, 46-а  загальною площею 0,0317  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0317 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 Слінченку Олександру Олеговичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Крутому, 15-а  загальною площею 0,0861  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0861 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 Білоусовій Альоні Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Осипенко, 35  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.

8. Передати  Єрмакову Ігорю Геннадійовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Пашутінській, 34-в 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,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.

9. Передати Завтур Людмилі Михайлівні (9/25 ч. домоволодіння)  у 
власність земельну ділянку по  вул. Воровського, 59  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.

10. Передати  Хільковій Світлані Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Олексіївському, 27 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.

11. Передати Нагорному Сергію Васильовичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Нагорному Василю  Марковичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
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ділянку по  вул.  Аксьонкіної, 25  загальною площею 0,0470 га (у тому числі 
по угіддях:  0,0470  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  Шерстенюку Олександру Григоровичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Тургенєва, 48   загальною площею 0,0720 га (у 
тому числі по угіддях:  0,0720 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. 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


