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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 квітня  2011 року  №  502

Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам міста Кіровограда

Керуючись ст. ст. 142, 143 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 56 Закону України 
“Про землеустрій”, ст. 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 Молокановій Галині Іванівні у власність земельну ділянку
по  вул. Московській, 153 загальною площею 0,0979  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0979  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  Ткаченко Тетяні Анатоліївні у власність земельну ділянку
по  вул. Запорозькій, 39  загальною площею 0,0260 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0260   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 Остапенку Олександру Васильовичу (13/25 ч. 
домоволодіння) та Александрову  Олександру Костянтиновичу  (12/25 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по пров. Середньому, 47
загальною  площею 0,0725  га (у тому числі по угіддях: 0,0725  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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4. Передати Яровій Ніні Іванівні  у власність земельну ділянку    по  
вул.  Маяковського,  83   загальною   площею  0,0601 га (у  тому  числі  по 
угіддях:  0,0601   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

5. Передати  Котенку Олександру Миколайовичу (31/50 ч. 
домоволодіння) та Михальченку Володимиру Миколайовичу   (19/50 ч. 
домоволодіння) у власність земельну ділянку по вул. Валентини     
Терешкової, 125 загальною  площею 0,0719   га (у тому числі по угіддях: 
0,0719 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 Котенку Миколі Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Шахтарській, 50   загальною площею 0,0387  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0387 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  Синькевичу Віталію Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Криворізькій, 19 загальною площею 0,1487  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 0,0487   га  –
для  ведення особистого селянського господарства,  у  тому  числі  по  
угіддях: 0,0487 га – рілля, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення.

8. Передати Сінькевич Ганні Петрівні  у власність земельну ділянку по  
пров. Маріупольському 5-ому, 3 загальною площею 0,0466 га (у тому числі 
по угіддях:  0,0466  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 Бишук Ніні Іванівні  у власність земельну ділянку по             
вул. Пляжній, 40 загальною площею 0,0662 га (у тому числі по угіддях:  
0,0662  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 Самофалу Василю Павловичу  у власність земельну 
ділянку по  пров. Московському, 1-а  загальною площею 0,0446   га (у тому 
числі по угіддях:   0,0446  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. 

11. Передати Ткаченко Тетяні Віталіївні  у власність земельну ділянку
по  вул. Бажана, 27/15  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. 

12. Передати  Білану Олександру Володимировичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Профінтерну, 2/77  загальною площею 0,0301  га (у 
тому числі по угіддях:  0,0301  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 Дубраві Любові Григорівні  у власність земельну ділянку
по  вул. Московській, 27  загальною площею 0,0666 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0666 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. 

14. Передати Дроздовій Світлані Борисівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Дроздову Сергію Вячеславовичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  пров. 3-го Вересня, 5  загальною площею 481,10 кв. м (у тому 
числі по угіддях:  481,10 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.  

15. Передати Романову Роману Миколайовичу (27/100 ч. 
домоволодіння), Станинець Оксані Григорівні (51/100 ч. домоволодіння) та
Навошко Ганні Тихонівні (11/50 ч. домоволодіння)  у власність земельну 
ділянку по  вул. Ушакова, 28  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. 

16. Передати Ходоровій Катерині Владиславівні у власність земельну 
ділянку по  пров. Військовому, 8    загальною площею 0,0828  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0828 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 Воскобойник Галині Іванівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Пашутінській, 19   загальною площею 0,0522  га (у 
тому числі  по  угіддях:  0,0522  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.  

18. Передати Сидорченку Григорію Григоровичу  у власність земельну 
ділянку по  вул.  Керченській, 13   загальною площею  0,0594  га (у тому 
числі по угіддях:  0,0411 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, 0,0184 га – інші багаторічні насадження) для будівництва та 
обслуговування жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19.  Передати  Федоровій Ользі Миколаївні  (1/4 ч. домоволодіння) та
Бузуляк Клавдії Леонтіївні (3/4 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по пров. Об'їзному, 31-а  загальною  площею  0,0374 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0374 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 Єрьоменку Андрію Анатолійовичу   у власність земельну 
ділянку по  тупику Верхньому, 5 загальною площею 0,04655 га (у тому числі 
по угіддях:  0,02545 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,02110 га – сади) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.

21. Передати  Крижановській Ірині Леонідівні (11/20 ч. домоволодіння) 
та  Мамализі Лідії Михайлівні (9/20 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по вул. Кільцевій, 16/56   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.

22. Передати Каприці Олександрі Іванівні у власність земельну 
ділянку по вул.  Салтикова-Щедріна, 30   загальною  площею  0,0379  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0379 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 Зуєвій Лідії Семенівні (3/5 ч. домоволодіння), Зуєву 
Віталію Леонідовичу  (1/5 ч. домоволодіння) та Зуєвій Юлії 
Леонідівні (1/5 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по 
тупику Рибальському, 5  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. 
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24. Передати Костирі Галині Георгіївні  у власність земельну ділянку
по  вул. Павлоградській, 17   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. 

25. Передати Гребенчуку Юрію Федоровичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Котовського, 54  загальною площею 0,1471 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  0,0471  га  –
для  ведення садівництва,  у  тому  числі  по  угіддях: 0,0471   га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення.

26. 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


