
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 січня  2011 року  № 124

Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам міста Кіровограда

Керуючись ст. 142, 143 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 56 Закону України 
“Про землеустрій”, ст. 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 Макогон Інні Вікторівні  у власність земельну ділянку по  
вул. Колгоспній, 28 загальною площею 0,0329  га (у тому числі по угіддях: 
0,0329 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  Федорченко Антоніні Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Чайковського, 68-а 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. 

3. Передати  Литвиненку Станіславу Олександровичу та Литвиненко
Ірині Григорівні у власність земельну ділянку по  вул. Кавказькій, 39
загальною  площею 0,0578 га (у тому числі по угіддях:  0,0578  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  Хоменку Вадиму Леонідовичу  у власність земельну 
ділянку по   вул.  Івана Сірка, 15 загальною  площею 1269,00  кв. м, з них: 
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площею 1000,00 кв. м – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі по 
угіддях: 1000,00 кв. м – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  269,00 кв. м  
–  для   ведення  особистого селянського господарства,  у  тому  числі  по  
угіддях: 269,00 кв. м – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

5. Передати Рудій Наталії Миколаївні (3/10 ч. домоволодіння), 
Македонській Наталії Олексіївні (3/50 ч. домоволодіння), Кравченко 
Анастасії Олексіївні (3/50 ч. домоволодіння) та Пляченку Миколі  
Васильовичу (29/50 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по     
вул. Інгульській, 48  загальною  площею 0,0831  га (у тому числі по угіддях:  
0,0831 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 Сергіюку Віталію Вікторовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Межовий Бульвар, 50   загальною площею 0,0384  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0384   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 Гавриш Тетяні Борисівні   у власність земельну ділянку по  
вул. Бережинській, 7   загальною площею 599,70 кв. м  (у тому числі по 
угіддях: 599,70 кв. м   – 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  Кодемі Олені Петрівні  у власність земельну ділянку по  
вул. Казанській, 37   загальною площею 1000,00 кв. м (у тому числі по 
угіддях:  1000,00 кв. м – 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 Чмихуну Сергію Олексійовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Полярній, 3  загальною площею 0,0520  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0347  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови,             
0,0173 га – інші багаторічні насадження) для будівництва та обслуговування 
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд   (присадибна ділянка) 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10.  Передати Бойко Ользі Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Червоногірській, 2-ж    загальною площею  600,00 кв. м 
(у тому числі по угіддях:   600,00 кв. м – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови)  для будівництва та обслуговування жилого будинку,  



3

господарських   будівель  і  споруд   (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.

11. Передати  Байбузу  Віктору Івановичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Гелі Ніні Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по  
вул. Карусельній, 10    загальною площею 509,60 кв. м   (у тому числі по 
угіддях: 509,60 кв. м – 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 Миценко Марині Євгенівна  у власність земельну ділянку
по  вул. Габдрахманова, 70    загальною площею 600,00  кв. м (у тому числі 
по угіддях:  600,00   кв. м – 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   Сільвестровій Тетяні Тихонівні   у власність земельну 
ділянку по  вул.  Ушакова, 81    загальною площею  480,51  кв. м (у тому 
числі по угіддях:  480,51   кв. м – 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  Музиченку Євгенію Володимировичу   у власність 
земельну ділянку по   вул. Водогінній, 18  загальною  площею  1332,40  кв. м, 
з них: площею 496,73 кв. м – для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  
числі по угіддях: 496,73 кв. м – землі одно- та двоповерхової житлової     
забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та 
площею  835,67  кв. м  –  для   ведення  особистого селянського господарства,  
у  тому  числі  по  угіддях: 835,67 кв. м – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

15. Передати Бабаку Олександру Івановичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Архангельському, 4   загальною площею 540,00  кв. м (у 
тому числі по угіддях:  540,00   кв. м – 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  Субботіновій Жанні Григорівні (1/9 ч. домоволодіння) та 
Калницькій Галині Григорівні  (8/9 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по   вул. Пальміро Тольятті, 39  загальною  площею  1543,10 кв. м, з 
них: площею 999,75  кв. м – для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у 
тому  числі по угіддях:  999,75 кв. м – землі одно- та двоповерхової 
житлової   забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, 
та площею  543,35   кв. м  – для   ведення  особистого селянського 
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господарства,  у  тому  числі  по  угіддях: 543,35  кв. м – рілля, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

17. Передати Гришиній Марії Олегівні ( 23/50 ч. домоволодіння) та  
Жеменюк Лідії Нестерівні ( 27/50 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Ленінградській, 81/77 загальною площею 571,50  кв. м   (у 
тому числі по угіддях:  571,50 кв. м   – 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  Ігнатенку Володимиру Володимировичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Ватутіна, 27 загальною площею 600,00 кв. м (у 
тому числі по угіддях:  600,00  кв. м – 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   Веретеніну Віталію Івановичу, Уперенку Володимиру 
Васильовичу та Уперенко Наталії Віталіївні  у власність земельну ділянку по  
вул. Лазо, 39  загальною площею  686,00   кв. м (у тому числі по угіддях: 
686,00 кв. м – 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  Щербенко Тамарі Василівні ( 12/25 ч. домоволодіння) та 
Смоляку Павлу  Миколайовичу ( 13/25. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Воронцовській, 92  загальною площею 0,1696 га   (у тому 
числі по угіддях:  0,0747 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0949 га – багаторічні насадження) для будівництва та 
обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд   
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.

21. Передати  Пономарьовій Марині Віталіївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Григорія Журбинського, 14 загальною площею 0,0600 га (у 
тому числі по угіддях:  0,0600 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  Охінченко Наталії Володимирівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Григорія Журбинського, 31 загальною площею 0,0782 га (у 
тому числі по угіддях:  0,0782 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  Свистаку Михайлу Васильовичу у власність земельну 
ділянку по  тупику Прогонному, 4 загальною площею 724,45 кв. м 



5

(у тому числі по угіддях:  724,45 кв. м – 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   Петрову Володимиру Іллічу (2/3 ч. домоволодіння) та 
Петровій Наталії Павлівні ( 1/3 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Олени Журливої, 62  загальною площею 0,0673 га   (у тому 
числі по угіддях:  0,0673 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  Дерновій Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку
по  вул. Рум'янцева, 13 загальною площею 749,20 кв. м (у тому числі по 
угіддях:  749,20 кв. м – 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 Ракітіній Катерині Петрівні ( 27/50 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  вул. Валентині Терешкової, 13  загальною 
площею 726,60 кв. м   (у тому числі по угіддях:  726,60 кв. м – 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. 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 Дзядух В.О.

Міський голова                О. Саінсус

Антонова
22-09-49


