
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  24  квітня  2012 року                               № 1582 
 

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 Ростомяну Григорію Вазриковичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Дворцовій, 91/108 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. 

2. Передати Пустомолотовій Ларисі Тимофіївні   у власність земельну 
ділянку по  вул. Червоносільській, 19 загальною площею  0,0432  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0432 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 Гурковській Олені Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул.  Суворова, 68  загальною площею  0,0522  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0522 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 Слободенюку Олександру Дмитровичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Преображенській, 78 загальною площею               
0,0274    га (у тому числі по угіддях: 0,0274 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. Передати Татарчук Лідії Юхимівні у власність земельну ділянку       
по  пров. Краснодонському, 8  загальною площею  0,0505  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0505 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   Матвієнко Олені Іванівні (5/9 ч. домоволодіння), Кепші 
Аллі Іванівні (1/3 ч. домоволодіння) та Матвієнко Оксані Леонідівні (1/9 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул.  Кірова, 30/37    
загальною площею  0,0811    га (у тому числі по угіддях: 0,0811    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  Карашевичу Володимиру Миколайовичу у власність 
земельну ділянку по  вул.  Зінченка,  59  загальною площею  0,0419  га    (у 
тому числі по угіддях: 0,0419 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  Саприкіній Марії Василівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Саприкіну Якову Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Айвазовського, 7 загальною площею  0,0626 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0626  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 Кучеренко Тамарі Григорівні (23/50 ч. домоволодіння), 
Нестеренку Віталію Семеновичу (27/100 ч. домоволодіння) та Нестеренко 
Ларисі Іванівні (27/100 ч. домоволодіння)    у власність земельну ділянку по  
вул. Канатній, 20   загальною площею  0,0663  га (у тому числі по угіддях:          
0,0378 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 0,0285 га – сади) 
для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   
будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

10. Передати Онищуку Олександру Сергійовичу (9/25 ч. 
домоволодіння), Скрипник Наталі Георгіївні (17/50 ч. домоволодіння)                       
та Цуркан Валентині Василівні (3/10 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  вул.  40-річчя Перемоги, 58/49   загальною площею  0,1559  га                
(у тому числі по угіддях: 0,1559 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 Горбатюк Жанні Василівні (14/25 ч.             
домоволодіння), Борисовій Людмилі Олександрівні (11/50 ч. домоволодіння)  
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та Добровольській Світлані Олександрівні (11/50 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  пров. Вишняківському, 9  загальною площею  
0,0773 га (у тому числі по угіддях: 0,0773  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 Томилу Юрію Дмитровичу (1/2 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  вул. Авіаційній, 32  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. 

13. Визнати пункт 141 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 17 грудня 2008  року № 1703  таким, що втратив чинність, у зв'язку зі 
смертю Фаріка Івана Олексійовича.   

14. Передати Фарік Галині Іванівні (11/20 ч. домоволодіння) та              
Фаріку Юрію Івановичу (9/20 ч. домоволодіня)  у власність земельну ділянку 
по  вул. Леваневського, 23/50    загальною площею    0,0622   га (у тому числі 
по угіддях:   0,0622    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 Константиновій Марії Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Нікітіній Любові Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул.  Тихій, 34  загальною площею  0,0546   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0546   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 Соломському Олександру Васильовичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Коцюбинського, 64  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  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

17. Передати  Копільцову Василю Федоровичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Очаківській, 58  загальною площею  0,0581   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0581  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  Шаповал Тамарі Олександрівні  у  власність земельну 
ділянку по вул. Яворницького, 22  загальною площею 0,1299  га,  з них: 
площею  0,1000   га  –  для будівництва  та  обслуговування  жилого будинку,  
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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  0,0299  га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по угіддях: 0,0299  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

19. Передати Просвірнєву Олександру Олександровичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Олімпійській, 38 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. 

20. Передати Клібанському Владиславу Олександровичу  у власність 
земельну ділянку по пров. Верхньовеселому, 38 загальною площею                 
0,0617  га (у тому числі по угіддях: 0,0617  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 Сатуліній Олександрі Георгіївні (124/200 ч. 
домоволодіння), Рвачовій Валентині Василівні  (19/100 ч. домоволодіння)  та 
Рвачову Володимиру Михайловичу (19/100 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по пров. Середньому, 42/55 загальною площею                 
0,0765 га (у тому числі по угіддях: 0,0765 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 Дружковській Наталі Андріївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Тищенко Олені Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Гоголя, 73   загальною площею 0,0364  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0364 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 Самохіну Івану Артемовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Середньому, 20/15    загальною площею  0,0577  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0282  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0295 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Передати Бойченко Раїсі Андріївні (3/5 ч. домоволодіння) та 
Грищенко Наталії Григорівні (2/5 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Дзержинського, 127   загальною площею 0,1202   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0609 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0593  га  –  рілля)   для   будівництва  та  обслуговування  жилого   будинку,   
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господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

25. Передати Новіковій Тетяні Гордіївні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Підлісній, 13   загальною площею 0,0669  га (у тому числі по угіддях: 
0,0669  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. 

26. Передати Білик Галині Ананіївні  у власність земельну ділянку по  
вул. Дзержинського, 144   загальною площею 0,0739 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0739  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 Гребенюк Ніні Дмитрівні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Світлій, 17   загальною площею 0,0302  га (у тому числі по угіддях: 
0,0302  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 Шевченку Олександру Олександровичу  у власність 
земельну ділянку по  пров. Дніпровському, 5    загальною площею 0,0534    га 
(у тому числі по угіддях: 0,0534  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  Клецько Світлані Василівні у власність земельну ділянку 
по  пров. Лазо, 14    загальною площею 0,0459   га (у тому числі по угіддях: 
0,0459  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 Чужковій Ірині Михайлівні  у власність земельну ділянку 
по  проїзду Петровського, 18  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. 

31. Передати Дунаєвій Зої Василівні   у власність земельну ділянку по  
вул.  Добролюбова, 71 загальною площею 0,0668  га (у тому числі по угіддях: 
0,0668 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. 

32. Передати Бондаренку Олександру Івановичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Ришецой Наталії Іванівні (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  пров. Московському, 17  загальною площею 0,0514  га (у тому 
числі   по  угіддях:   0,0514   га   –   землі   одно- та   двоповерхової   житлової  
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забудови) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

33. Передати Резніченку Володимиру Івановичу   у власність земельну 
ділянку по  вул.  Степана Разіна, 15   загальною площею 0,0935  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0935 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  Чинченко Тетяні Петрівні  у власність земельну ділянку 
по  тупику Новому, 10  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. 

35. Передати  Болгуновській Наталі Василівні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Спаському, 109  загальною площею 0,0394  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0394  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  Шостак Меланії Григорівні у власність земельну ділянку 
по  вул.  Свердлова, 157/16 загальною площею 0,0737  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0737 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 Ревенку Олександру Федоровичу (77/300 ч. 
домоволодіння), Ревенко Інні Олександрівні (77/300 ч. домоволодіння), 
Ревенко Наталії Олександрівні (77/300 ч. домоволодіння), Шоменку Миколі 
Григоровичу (23/300 ч. домоволодіння), Шоменко Любові Михайлівні 
(23/300 ч. домоволодіння) та Шоменко Анні Миколаївні (23/300 ч. 
домоволодіння)   у власність земельну ділянку по  вул. Салганні піски, 6     
загальною  площею  0,0870    га (у  тому  числі  по  угіддях: 0,0870   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  Тарасенку Олександру Григоровичу  у власність 
земельну  ділянку  по   вул.  Кропоткіна,  9    загальною  площею  0,0767   га 
(у тому числі по угіддях: 0,0767 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. 

39. Передати Христенко Ганні Марківні  у власність земельну ділянку 
по  пров.  Криничуватому,  27  загальною площею 0,0699   га (у тому числі по  
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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. 

40. Передати  Каратнюк  Тетяні Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Вітебській, 12  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. 

41. Передати  Юрченко Олександрі Володимирівні  у власність 
земельну ділянку по  вул. Гранітній, 32   загальною площею 0,0812  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0812 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 Реві Володимиру Григоровичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Звенигородській, 1  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. 

43. Передати  Нетребенку Василю Миколайовичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Сумській, 28-в   загальною площею 0,0590  га              
(у тому числі по угіддях: 0,0590 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  Паліводі Віктору Васильовичу (2/3 ч. домоволодіння) та 
Паливоді Ларисі Василівні (1/3 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Київській, 98/62   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. 

45. Передати Жаданову Юрію Олександровичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Воронцовській, 46  загальною площею 0,0713 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0713 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  Драніковій Тетяні Людвигівні та Дранікову Сергію 
Єгоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по                                  
вул.  Воронцовській,  2/12  загальною   площею  0,1112  га  (у  тому  числі   по  
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угіддях: 0,1112 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  Празднікову Павлу Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Тихій, 14 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. 

48. Передати  Луньовій Тетяні Миколаївні (83/100 ч. домоволодіння) 
та Луньовій Анні Сергіївні  (17/100 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  пров. Мінському, 1-а загальною площею 0,0975  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0975  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 Харченко Галині Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Василя Стуса, 19/20  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. 

50. Передати   Прядуну Миколі Васильовичу   у власність земельну 
ділянку по  пров. Мотокросному, 62  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. 

51. Передати  Гуріну Володимиру Петровичу (2/5 ч. домоволодіння) та 
Саленко Вірі Несторівні (3/5 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку 
по  вул. Харківській, 44/8 загальною площею 0,0914 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0914 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 Тузінкевичу Дмитру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Менделєєва, 49-а  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. 

53. Передати  Войцу Петру Івановичу та Войц Наталії Петрівні  у  
спільну   сумісну   власність   земельну   ділянку  по    вул.   Івана Франка,  37     
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загальною площею 0,0774  га (у тому числі по угіддях: 0,0774  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  Котляренко Наталії Василівні (33/50 ч. домоволодіння) 
та Деркачу Євгену Миколайовичу (17/50 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по  пров. Веселому, 37  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. 

55. Передати  Березкіній Вікторії Станіславівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Дзержинського, 122  загальною площею 0,1295  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  0,0295  га  –  
для  ведення садівництва,   у   тому   числі по угіддях: 0,0295  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

56. Передати Гомовій Катерині Дмитрівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Кіровоградській, 57  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. 

57. Передати  Райчук Світлані Мойсеївні у власність земельну ділянку 
по  пров.  Ананіївському,  10   загальною  площею 0,0768   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0768  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. 

58. Передати  Андрєєвій Ларисі Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Московській, 117  загальною площею 0,0928 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0928  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  Москальову Миколі Дмитровичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Сумській, 31-б  загальною площею 0,0546   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0546  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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60. Передати Кругленку Вячеславу Миколайовичу (7/50 ч. 
домоволодіння), Бобринцю Костянтину Павловичу (21/50 ч. домоволодіння)  
та Безуглій Олені Володимирівні (11/25 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Айвазовського, 15   загальною площею 0,1443  га         
(у тому числі по угіддях: 0,1443  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. 

61. Передати  Посуховій Любові Іванівні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Глинки, 47-а  загальною площею 0,0291 га (у тому числі по угіддях: 
0,0291 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 Глибенку Володимиру Олексійовичу у власність 
земельну ділянку по  вул.  Микитенка, 56-в  загальною площею 0,0626   га             
(у тому числі по угіддях: 0,0626  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 Волкову Павлу Валерійовичу (2/5 ч. домоволодіння), 
Волковій Галині Валеріївні (1/5 ч. домоволодіння), Волковій Вікторії 
Валеріївні (1/5 ч. домоволодіння) та Волковій Євгенії Борисівні (1/5 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по вул. Богдана 
Хмельницького, 14   загальною площею 0,1001 га (у тому числі по угіддях: 
0,1001 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 Чернієнко Ользі Сергіївні  у власність земельну ділянку 
по  пров. Мініна, 16/4  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. 

65. Передати  Заверюсі Клавдії Макарівні у власність земельну ділянку 
по  вул.  Інтернаціональній, 53-а  загальною площею 0,0862  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0862 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  Маньку Анатолію Сергійовичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Військовому, 15  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. 
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67. Передати Задої Ірині Юріївні (1/3 ч. домоволодіння), Опалєніку 
Михайлу Юрійовичу (1/3 ч. домоволодіння) та Опаленику Вячеславу 
Юрійовичу (1/3 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по                  
вул.  Жуковського, 22  загальною площею 0,1074  га (у тому числі по угіддях: 
0,1074  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 Головач Людмилі Іллівні  у  власність земельну ділянку 
по вул. Світлій, 63   загальною площею 0,1240  га,  з них: площею 0,1000  га – 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по угіддях: 0,0611  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови, 0,0389 га – сади, за  рахунок  
земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0240  га  –  для  
ведення садівництва,   у   тому   числі по угіддях: 0,0240    га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

69. Передати  Романченку Володимиру Кіндратовичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Делегатській, 12-б загальною площею 0,0825  га              
(у тому числі по угіддях: 0,0825  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  Мамалат Лідії Сергіївні  у власність земельну ділянку по  
вул. Кільцевій, 6/63  загальною площею 0,0524 га (у тому числі по угіддях: 
0,0524 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  Якименко Людмилі Миколаївні (66/100 ч. 
домоволодіння), Третьяковій Тетяні Василівні (17/100 ч. домоволодіння) та 
Шпичаку Віталію Васильовичу (17/100 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по  вул. Коцюбинського, 25  загальною площею 0,0857   га 
(у тому числі по угіддях: 0,0487   га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0304 га – рілля, 0,0066 га – сади) для будівництва та 
обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

72. Передати  Одудовій Марії Федорівні   у власність земельну ділянку 
по  вул. Сумській, 10  загальною площею 0,0660   га (у тому числі по угіддях: 
0,0660 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  Єгорову Валерію Георгійовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Світловодській, 14   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. 

74. Передати  Купріяновій Тамарі Василівні (21/50 ч. домоволодіння), 
Савченко Аллі Павлівні (9/25 ч. домоволодіння) та Гончарову Василю 
Леонтійовичу (11/50 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по                
вул. Енгельса, 56   загальною площею 0,0931   га (у тому числі по угіддях: 
0,0931  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 Тебякіній Вірі Степанівні (39/50 ч. домоволодіння) та 
Гордієнко Марії Степанівні (11/50 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по пров. Криничуватому, 25   загальною площею 0,0764    га (у тому 
числі по угіддях: 0,0764 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 Удовіченку Сергію Володимировичу у власність 
земельну ділянку по вул. Олександра Матросова, 28  загальною площею               
0,0526  га  (у тому числі по угіддях: 0,0526   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 Очеретнюку Василю Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Братській, 13  загальною площею 0,0693  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0693 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 Косташ Вікторії Михайлівні (3/5 ч. домоволодіння) та 
Чезі  Дар'ї Євгеніївні  (2/5 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по                
пров. Лісному, 30   загальною площею 0,0603  га (у тому числі по угіддях:     
0,0603 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 Змеул Вірі Антонівні, Змеулу Петру Валентиновичу, 
Змеулу Сергію Петровичу та Змеулу Олександру Петровичу  у спільну 
сумісну власність земельну ділянку по вул. Воронцовській, 100  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. 

80. Передати Погребняку Павлу Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Івана Сірка, 34 загальною площею 0,1315 га, з них: площею                   
0,1000   га    –    для     будівництва    та    обслуговування    жилого   будинку,  
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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  0,0315  га  –  
для    ведення   садівництва,   у   тому   числі  по  угіддях: 0,0315 га – сади, за  
рахунок  земель сільськогосподарського  призначення. 

81. Передати Згрівцю Станіславу Михайловичу у власність земельну 
ділянку по пров. Інгульському, 39   загальною площею 0,0598   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0598  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 Бордюг Ользі Василівні (2/5 ч. домоволодіння) та 
Жанталаю Василю Степановичу (3/5 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по вул. Тельмана, 54/62    загальною площею 0,0377  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0377   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 Леміжанській Галині Олександрівні у власність земельну 
ділянку по пров. Студентському, 2-а загальною площею 0,0340  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0340 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. 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 


