
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  24  квітня  2012 року                            № 1583 
 

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 Чвань Тамарі Володимирівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Толбухіна, 32  загальною площею  0,0472  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0472  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 Шаларю Сергію Олексійовичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Середньому, 31    загальною площею  0,0940   га (у тому 
числі по угіддях: 0,0940 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  Філіп'євій Марії Семенівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Покровській, 53   загальною площею  0,0483   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0483  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 Новаківському Станіславу Івановичу (23/50 ч. 
домоволодіння),  Новаківському Станіславу Івановичу та Новаківській 
Людмилі  Іванівні  (27/50 ч. домоволодіння)  у власність земельну  ділянку по   
пров. Водозбірному, 46    загальною площею  0,0518  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0518  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і   
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

5. Передати   Ауліній Раїсі Михайлівні   у  власність земельну ділянку 
по вул. Балашівській, 11   загальною площею 0,1207  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  0,0207 га  –  для  ведення садівництва,   у   тому   числі по              
угіддях: 0,0207  га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

6. Передати Дімі Лідії Павлівні  у власність земельну ділянку по                 
вул.  Вінницькій, 16   загальною площею  0,0500   га (у тому числі по угіддях: 
0,0500  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 Балакану Михайлу Петровичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Олександра Матросова, 17 загальною площею  0,0333  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0333 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 Богачук Валентині Вікторівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Петровського, 60    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. 

9. Передати  Бойченко Тетяні Тимофіївні (1/3 ч. домоволодіння), 
Бойченко Тетяні Тимофіївні та Бойченку Олегу Володимировичу (2/3 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  вул. Новгородській, 6    
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. 

10. Передати  Дівелю Віталію Віталійовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Степана Разіна, 4    загальною площею 0,1063   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  0,0063  га  –  для  ведення садівництва,   у   тому   числі по              
угіддях: 0,0063   га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 
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11. Передати  Похіліній Ірині Валеріївні у власність земельну ділянку 
по  вул. Ковпака, 13-а   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. 

12. Передати  Білоусу Віктору Борисовичу (13/25 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по  вул.  Колгоспній, 17/17 загальною площею  
0,0775 га (у тому числі по угіддях: 0,0775  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 Галієвій Жанні Василівні (13/25 ч. домоволодіння) та 
Тадеуш Наталії Георгіївні (12/25 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Червоноармійській, 12 загальною площею  0,0681 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0360 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0321 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

14. Передати Демченку Сергію Вікторовичу та Демченко Ірині 
Андріївні  у власність земельну ділянку по  вул. Кіровоградській, 86  
загальною площею  0,0853  га (у тому числі по угіддях: 0,0853  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 Бирловському Віктору Петровичу (33/50 ч. 
домоволодіння) та Бирловському Петру Мефодійовичу (17/50 ч. 
домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  вул.  Гранітній, 20/84    
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. 

16. Передати Трубіну Володимиру Івановичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Яновського, 121    загальною площею  0,0490  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0490 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 Гирбі Олені Федорівні   у власність земельну ділянку по  
пров. Салтикова-Щедріна, 46 загальною площею  0,0339   га (у тому числі по 
угіддях:  0,0339  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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18. Передати Стебліну Ігорю Анатолійовичу та Стебліну Віталію 
Анатолійовичу у власність земельну ділянку по  вул.   Новослобідській, 2/133    
загальною площею  0,0700   га (у тому числі по угіддях: 0,0700  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. 

19.  Передати  Петрову Миколі Іллічу  у власність земельну ділянку по  
вул. Криворізькій, 39-б 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. 

20. Передати  Вітріченко Ларисі Вікторівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Айвазовського, 13  загальною площею  0,0290 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0290 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  Коломоєць Олександрі Павлівні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Чепеленку Юрію Володимировичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Новоросійській, 39    загальною площею  0,0742 га 
(у тому числі по угіддях: 0,0742  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  Целуйку Володимиру Григоровичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Ольвіопольській, 3  загальною площею  0,0685 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0685  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 Найдьоновій Людмилі Леонідівні (1/4 ч. домоволодіння) 
та Щербині Варварі Леонідівні (1/4 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  пров. Кам'яному, 8  загальною площею  0,0711  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0711  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 Соколовій Прасковії Михайлівні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Некрасова, 12  загальною площею  0,0837  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0837  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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25. Передати  Кравченку Сергію Івановичу (8/25 ч. домоволодіння), 
Кравченку Андрію Володимировичу (13/50 ч. домоволодіння) та Ракіті 
Михайлу Михайловичу (21/50 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул. Андріївській, 55  загальною площею  0,1123  га (у тому числі 
по угіддях: 0,1123  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  Манько Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Балашівській, 7  загальною площею  0,0631  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0631  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  Марченку Олександру Миколайовичу   у власність 
земельну ділянку по  вул. Свободи, 13-а  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. 

28. Передати  Рак Анні Олександрівні та Рак Людмилі Олександрівні   
у власність земельну ділянку по  пров. Сінному, 4   загальною площею  
0,0888  га (у тому числі по угіддях: 0,0888  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  Харитоненко Аллі Федорівні (39/100 ч. домоволодіння), 
Олексієнко Світлані Михайлівні (57/150 ч. домоволодіння) та Писаревій 
Ірині Василівні (23/100 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по  
вул. Енгельса, 4  загальною площею  0,0850 га (у тому числі по угіддях: 
0,0850  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  Синявській Тетяні Тихонівні у власність земельну 
ділянку по  пров. Жовтневому, 19/74    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. 

31.   Визнати пункт 117 додатка до   рішення   міської ради   народних 
депутатів   від 8  жовтня 1997  року № 819  таким, що втратив чинність, у 
зв'язку зі смертю Артеменко Наталії Олександрівні.   

32. Передати  Артеменко Галині  Леонідівні   у власність земельну 
ділянку по  вул. Соціалістичній, 11   загальною  площею    0,0817    га (у тому  
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числі по угіддях:   0,0817   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 Калницькій Галині Григорівні, Калницькому Валерію 
Вікторовичу та Омельянчук Світлані Вікторівні у власність земельну ділянку 
по  вул. Зарічній, 44  загальною площею    0,0792  га (у тому числі по угіддях:   
0,0792 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  Борей Валентині Іванівні (3/5 ч. домоволодіння) та 
Василишиній Олені Павлівні (2/5 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по  вул. Яновського, 111   загальною площею    0,0980  га (у тому 
числі по угіддях:   0,0980 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  Придибайло Галині Миколаївні    у власність земельну 
ділянку по  пров. Журбинського, 6  загальною площею 0,1165  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  0,0165  га  –  для  ведення особистого селянського господарства,   у   
тому числі по  угіддях: 0,0165 га – рілля, за   рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

36. Передати  Столяровій Світлані Філімонівні    у власність земельну 
ділянку по   вул. Галушкіна, 70  загальною площею  0,0380  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0380 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  Филимончик Анастасії Василівні  у власність земельну 
ділянку по   вул. Братській, 55-а  загальною площею  0,0342  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0342   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 Томашевській Марії Дем'янівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Томашевському Леоніду Олександровичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по   пров. Мирному, 25   загальною площею  0,1110 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0311   га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови,   0,0799  га - рілля)   для  будівництва   та   обслуговування   жилого   
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будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

39. Передати Семку Григорію Карловичу у власність земельну ділянку 
по   вул.  Очаківській, 51 загальною площею  0,0472  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0472   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 Мухіну Олегу Георгійовичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Мухіну Василю Георгійовичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по   вул. Комарова, 49  загальною площею  0,0675  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0675   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  Черненку Миколі Сергійовичу у власність земельну 
ділянку по   вул. Квітковій, 23-б  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. 

42. Передати  Мухіній Ганні Григорівні  у власність земельну ділянку 
по   вул. Лермонтова, 16  загальною площею  0,0854 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0854 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 Шлапаку Івану Васильовичу (2/3 ч. домоволодіння) та 
Бориченку Юрію Павловичу (1/3 ч. домоволодіння)   у власність земельну 
ділянку по   пров. Олександра Матросова, 31    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. 

44. Передати Тріщенку Віктору Трохимовичу  у власність земельну 
ділянку по   пров.  Павлоградському,  11    загальною   площею   0,0492 га   (у  
тому числі по угіддях: 0,0492  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  Сабуровій Валентині Анатоліївні   у власність земельну 
ділянку по   пров. Обознівському, 6    загальною площею  0,0832 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0832  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 Авраменко Валентині Миколаївні    у власність земельну 
ділянку по   вул. Тургенєва, 21   загальною площею  0,0554 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0294  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0260 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

47. Передати  Шульженку Андрію Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по   вул. Герцена, 3-а   загальною площею  0,0564 га (у тому числі 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. 

48. Передати Вечірко Оксані Леонідівні    у власність земельну ділянку 
по   вул.   Фісановича, 59 загальною площею  0,0997 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0997  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  Приваловій Олені Борисівні у власність земельну 
ділянку по   вул. Ціолковського, 60/63   загальною площею  0,0450 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0450  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  Панченко Ніні Григорівні   у власність земельну ділянку 
по   вул. Маршала Говорова,  30  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. 

51. Передати  Фуркаленку Валентину Івановичу   у власність земельну 
ділянку по   вул. Сєдова, 15 загальною площею  0,0535 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0535 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. 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 


