
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  05  червня  2012 року                             №  1724 
 
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 Артеменку Анатолію Гавриловичу у власність земельну 
ділянку по вул. Урицького, 19/175   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. 

2. Передати Черевченко Надії Григорівні у власність земельну ділянку 
по вул. Красіна, 39 загальною площею  0,0448  га (у тому числі по угіддях: 
0,0448  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 Дацьку Олександру Федоровичу у власність земельну 
ділянку по вул. Волгоградській, 29 загальною площею  0,0849  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0372 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0477 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

4. Передати Ігнатенко Тамарі Юхимівні у власність земельну ділянку 
по  вул.  Краснодонській, 7  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   
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

5. Передати Якушевій Людмилі Анатоліївні  у власність земельну 
ділянку по  тупику Рибальському, 3-а загальною площею  0,0595  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0595 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 Шаповаловій Ніні Платонівні (13/50 ч. домоволодіння), 
Васильєвій Тетяні Анатоліївні (12/25 ч. домоволодіння) та Ларіковій Аллі 
Іванівні (13/50 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по                         
вул. Інтернаціональній, 62  загальною площею  0,0999  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0999  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 Ткалічу Віктору Панасовичу  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Толстого, 2/40  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. 

8. Передати Макаренко Галині Григорівні  у власність земельну 
ділянку по  пров. Лазо, 34 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. 

9. Передати Коноваловій Ользі Василівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  40-річчя Перемоги, 49  загальною площею  0,1025 га, з них:                   
площею 0,0755 га – для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  за  рахунок  земель  
житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0270  га  –  для  ведення 
особистого селянського господарства,   у   тому   числі по угіддях: 0,0270 га – 
рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

10. Передати Деменському Івану Дмитровичу   у власність земельну 
ділянку по  вул. Ризькій, 33  загальною площею  0,0981   га (у тому числі по 
угіддях: 0,0981   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  Гупаленко Марині Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Пальміро Тольятті, 18   загальною площею  0,0725   га (у 
тому  числі  по  угіддях: 0,0725   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. 

12. Передати Бєльковій Любові Вікторівні у власність земельну 
ділянку по  пров. Роздільному 1-му, 14  загальною площею  0,0398  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0398 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 Тлустенко Людмилі Федорівні (11/20 ч. домоволодіння) 
та Каракуліну Анатолію Макаровичу (9/20 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по  вул. Таврійській, 36  загальною площею  0,1034  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0584  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0450 га – сади) для будівництва та обслуговування жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Передати  Сіговій Раїсі Василівні у власність земельну ділянку по  
вул. Чернишевського, 159 загальною площею  0,0607 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0607 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 Степаненку Володимиру Анатолійовичу                              
(7/10 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по  вул. Єгорова, 138/19  
загальною площею  0,0358  га (у тому числі по угіддях: 0,0358 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  Бордюзі Миколі Павловичу у власність земельну ділянку 
по  пров. Титова, 2/78   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. 

17. Передати Донець Вікторії Станіславівні (29/50 ч. домоволодіння) та 
Ладигіній Світлані Леонідівні (21/50 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Обознівській, 9 загальною площею  0,0991  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0991  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  Цисю Миколі Віленовичу  у власність земельну ділянку 
по  пров. Гайдамацькому, 12  загальною площею  0,1000  га (у тому числі по 
угіддях:  0,1000  га – землі  одно- та  двоповерхової  житлової  забудови)   для  
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будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

19. Передати  Бебиху Вадиму Васильовичу у  власність земельну 
ділянку по вул. Кропивницького, 151, кв. 2  загальною площею 0,1077  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  0,0077  га  –  для  ведення особистого селянського господарства,   
у тому числі по угіддях: 0,0077  га – рілля, за рахунок  земель  
сільськогосподарського  призначення. 

20. Передати Дьяченко Олені Дмитрівні  у власність земельну ділянку 
по  вул. Залізничній 2-й, 62 загальною площею  0,0929  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0929  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 Кулєшовій Валентині Олександрівні (41/75 ч. земельної 
ділянки) у власність земельну ділянку по  вул. Лермонтова, 18 загальною 
площею  0,1003  га, з них: площею 0,0986  га – для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка),  у тому  числі  по угіддях: 0,0986  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, за рахунок  земель  житлової  та 
громадської забудови, та площею 0,0017 га  – для  ведення особистого 
селянського господарства, у тому числі по угіддях: 0,0017 га – рілля, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

22. Передати Гиренку Сергію Григоровичу у власність земельну 
ділянку по пров. Ізмаїльському, 10 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. 

23. Передати Купінській Валентині Макарівні у власність земельну 
ділянку по вул. Маршала Говорова, 14  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. 

24. Передати Савченко Раїсі Петрівні у власність земельну ділянку по   
пров. Мінському, 4-б  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. 
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25. Передати Миргородській Любові Григорівні                                       

(1/2 ч. домоволодіння), Миргородській Сніжані Федорівні (1/4 ч. 
домоволодіння) та Миргородському Костянтину Вільовичу (1/4 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по   вул. Короленка, 47   
загальною площею  0,0375   га (у тому числі по угіддях: 0,0375  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  Курінному Павлу Лук'яновичу (1/2 ч. домоволодіння) та  
Курінній Євгенії  Павлівні (1/2 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по   вул. Родниковій, 56   загальною площею  0,0539   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0539  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 Втєхіну Валентину Семеновичу (1/2 ч. домоволодіння)  
та Круковській Наталії Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по   вул. Суворова, 14   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. 

28. Передати Полторак Наталі Яківні у власність земельну ділянку по   
вул.  Шахтарській, 2-а  загальною площею  0,0556 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0556 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 Сенченко Тетяні Іванівні  у власність земельну ділянку 
по  вул.  Озерна Балка, 9  загальною площею  0,1249  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  0,0249  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства, у  тому   числі по угіддях: 
0,0249  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

30. Передати Поліщук Єлізаветі Іванівні у власність земельну ділянку 
по   пров. Ізмаїльському, 13 загальною площею  0,0503  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0503 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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31. Передати  Дахно Євгенії Андріївні  у власність земельну ділянку по   
вул. Олімпійській, 62  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. 

32. Передати  Кодацькій Ніні Андріївні (4/5 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по вул. Шмідта, 31 загальною площею                
0,0550  га (у тому числі по угіддях: 0,0550  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  Бабенко Людмилі Степанівні у власність земельну 
ділянку по   вул.  Козацькій, 19   загальною площею  0,0806  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0806  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  Яцун Олександрі Іванівні  у власність земельну ділянку 
по   пров. Желтовського, 3  загальною площею  0,0613  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0613  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   Клубченку Борису Іллічу у власність земельну ділянку 
по   вул. Рязанській, 17 загальною площею  0,0533  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0533  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  Бут Наталії Миколаївні (4/50 ч. домоволодіння), Буту 
Олександру Євгеновичу (4/50 ч. домоволодіння), Куліковій Наіні     
Анатоліївні (11/50 ч. домоволодіння), Кулікову Анатолію Дмитровичу                              
(11/50 ч. домоволодіння) та Левіцькій Світлані Володимирівні (2/5 ч. 
домоволодіння)  в оренду терміном на 10 років земельну ділянку по                 
вул. Артема, 33 загальною площею 0,1071 га (у тому числі по угіддях:           
0,1071 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 Криховецькому Олександру Григоровичу та 
Криховецькій Юлії Миколаївні у спільну сумісну власність земельну         
ділянку по  вул. Будьонного, 2 загальною площею  0,1376  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   
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рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, та площею  0,0376  га  –  
для  ведення особистого селянського господарства,   у   тому   числі по 
угіддях: 0,0376  га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

38. Передати Аніканову Ростиславу Григоровичу  у власність земельну 
ділянку по   вул.  Московській, 15    загальною площею  0,0587  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0587 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  Кармазіній Вікторії Вікторівні (1/2 ч. домоволодіння) та  
Цурлаю Олександру Васильовичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність 
земельну ділянку по   вул.  Комарова, 103    загальною площею  0,0738   га (у 
тому числі по угіддях: 0,0738   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  Олійник Дар'ї Сергіївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Олійнику Сергію Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по   вул. Маршала Говорова, 18  загальною площею  0,0615   га (у 
тому числі по угіддях: 0,0615 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 Ліпко Людмилі Дмитрівні  у власність земельну ділянку 
по   пров. Червоному, 34 загальною площею  0,0994 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0994 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  Каун Світлані Пилипівні  у власність земельну ділянку 
по   вул.  Комсомольській, 23 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. 

43. Припинити Скорик Тамарі Аркадіївні право постійного 
користування землею загальною площею 0,0703 га по вул. Єгорова, 127, 
надане на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 22 травня             
2001 року № 948 (державний акт на право постійного користування                 
від 31 травня 2001 року за № 1499). 

44. Передати Прочаковій Ользі Вікторівні у власність земельну 
ділянку по   вул.  Єгорова, 127   загальною площею  0,0703   га (у тому числі 
по угіддях: 0,0703 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для  
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будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

45. Передати  Берлінрут Людмилі Анатоліївні   у власність земельну 
ділянку по   вул. Шахтарській, 71/10 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. 

46. 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 
 


