
УКРАЇНА

КІРОВОГКРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 червня  2011 року  № 654

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 Красюку Віктору Федоровичу у власність земельну 
ділянку по  вул. Павлоградській, 23  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. 

2. Передати Красюку Федіру Яковичу  у власність земельну ділянку по  
вул. Прилуцькій, 10 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. 

3. Передати Леоновій Ларисі Василівні у власність земельну ділянку
по  вул. Районний Бульвар, 33   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. 

4. Передати Конюх Світлані Миколаївні (1/4 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по вул. Бабушкіна, 35-а  загальною  площею   
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0,0494 га (у тому числі по угіддях: 0,0494  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  Теровець Людмилі Петрівні  у власність земельну ділянку
по  вул.  Волгоградській, 31-а  загальною площею  0,0594 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0244  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови,             
0,0350  га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

6. Передати Гаращенко Ользі Григорівні  у власність земельну ділянку
по  тупику Миру, 2  загальною площею  0,0590  га (у тому числі по угіддях:  
0,0278   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 0,0231 га –
рілля, 0,0081 га – сади) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

7. Передати Мердаку Андрію Михайловичу  у власність земельну 
ділянку по  вул. Ярославській, 9 загальною площею  0,0755   га (у тому числі 
по угіддях:  0,0755  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 Ільяшенко Ользі Анатоліївні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Керченській, 6  загальною площею  0,0567  га (у тому числі 
по угіддях: 0,0400   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
0,0167 га – рілля) для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

9. Передати Семидітній Світлані Володимирівні (1/2 ч. домоволодіння) 
у власність земельну ділянку по вул. 40 років Жовтня, 16   загальною  
площею  0,0405   га (у тому числі по угіддях:  0,0405  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  Деревецькому Сергію Михайловичу  у власність 
земельну ділянку по пров. Свердлова, 108 загальною  площею  0,0401   га (у 
тому числі по угіддях:  0,0401   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  Гринько Олені Михайлівні  у власність земельну 
ділянку по пров. Госпітальному 3-му, 8   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, 
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господарських   будівель  і  споруд   (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

12. Передати  Гончаренко Надії Олександрівні   у власність земельну 
ділянку по вул. Кіровоградській, 81 загальною  площею  0,0957 га (у тому 
числі по угіддях:  0,0957 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  Барановській Валентині Власівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Тихій, 8 загальною  площею  0,0517 га (у тому числі по 
угіддях:  0,0517    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  Чудновському Івану Марковичу   у власність земельну 
ділянку по вул. Глинки, 29 загальною  площею  447,90 кв. м (у тому числі по 
угіддях:  447,90 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 Вороні Людмилі Леонтіївні (1/5 ч. домоволодіння), 
Вороні Володимиру Васильовичу (1/5 ч. домоволодіння), Лин Ірині 
Анатоліївні (3/10 ч. домоволодіння), Папченку Віктору Макаровичу (9/50 ч. 
домоволодіння), Слободнюку Григорію Герасимовичу (3/50 ч. 
домоволодіння) та Стрембіцькій Лідії Герасимівні (3/50 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по вул. Кропивницького, 87    загальною  площею  
0,1490 га (у тому числі по угіддях:  0,1490   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 Тарасовій Валентині Миколаївні у власність земельну 
ділянку по вул. Амурській, 28 загальною  площею  0,0605  га (у тому числі по 
угіддях:  0,0605 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 Сіваченко Євгенії Олександрівні у власність земельну 
ділянку по пров. Тепличному,  3  загальною  площею  0,06385 га (у тому 
числі по угіддях:  0,06385 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  Лою Олегу Євгенійовичу   у власність земельну ділянку
по вул. Верещагіна, 3  загальною  площею  0,1000 га (у тому числі по угіддях:  
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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. 

19. Передати  Абрамчук Любові Арсентіївні (12/25 ч. домоволодіння) 
та Кузнєцову Анатолію Івановичу (13/25 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по пров. Артилерійському 1-ому, 24   загальною  площею  
0,0494  га (у тому числі по угіддях:  0,0494  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  Барановській Ларисі Володимирівні у власність 
земельну ділянку по вул. Світлогорській, 7  загальною  площею  665,77 кв. м 
(у тому числі по угіддях:  284,96 кв. м – землі одно- та двоповерхової  
житлової  забудови, 380,81 – сади)  для  будівництва  та  обслуговування  
жилого   будинку, господарських   будівель  і  споруд   (присадибна ділянка) 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Передати Хоменку Віктору Івановичу   та Упиренку Анатолію 
Миколайовичу у власність земельну ділянку по вул. Менделєєва, 66    
загальною  площею  769,65  кв. м (у тому числі по угіддях:  769,65  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. 

22. Передати Чернобривець Валентині Іванівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Канатній, 11/6   загальною  площею  589,60  кв. м (у тому 
числі по угіддях:  589,60  кв. м – землі одно- та двоповерхової  житлової  
забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого   будинку, 
господарських   будівель  і  споруд   (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

23. Передати Куклі Наталії Анатоліївні  у власність земельну ділянку
по вул. Керченській, 61   загальною  площею  0,0402  га (у тому числі по
угіддях:  0,0402  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  Білоногу Валентину Васильовичу у власність земельну 
ділянку по пров. Жовтневому, 14/76   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.

25. Передати Банєтішвілі Теймуразу Джемаловичу (1/3 ч. 
домоволодіння), Банетішвілі Джемалу Джемаловичу (1/3 ч. домоволодіння) 
та Банетішвілі Юлії Джемалівні (1/3 ч. домоволодіння) у власність земельну 
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ділянку по вул. Шевченка, 92 загальною  площею  0,1057  га (у тому числі по 
угіддях:  0,1057  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 Непомящому Олександру Віталійовичу у власність 
земельну ділянку по вул.  Олімпійській, 58   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.

27. Передати Чуєнко Федорі Мусіївні у власність земельну ділянку по 
пров. Салтикова-Щедріна, 21   загальною  площею  0,0461  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0461  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 Запорожець Ларисі Григорівні  у власність земельну 
ділянку по пров.  Відбійному, 48   загальною  площею  0,0474 га (у тому 
числі по угіддях:  0,0474  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  Степанову Дмитру Валерійовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Авіаційній, 6    загальною  площею  0,0790  га (у тому числі 
по угіддях:  0,0790   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  Переверзєвій Людмилі Володимирівні  у власність 
земельну ділянку по пров. Кримському, 6  загальною  площею  503,53 кв. м 
(у тому числі по угіддях:  503,53 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.

31. Передати  Тарасенку Валерію Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Ванди Василевської, 46 загальною  площею  720,00 кв. м (у 
тому числі по угіддях:  720,00 кв. м – землі одно- та двоповерхової  житлової  
забудови)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого   будинку, 
господарських   будівель  і  споруд   (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.

32. Передати  Типальчуку Олександру Івановичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Галушкіна, 52      загальною  площею  0,0851  га (у тому числі 
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по угіддях:  0,0851   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  Акімовій Тетяні Анатоліївні  у власність земельну 
ділянку по вул. Тимірязєва, 120/131  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.

 34. Передати  Андрейченко Ірині Петрівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Андрейченку Сергію Вікторовичу (1/2 ч. домоволодіння) у власність 
земельну ділянку по вул. Пальміро Тольятті, 49  загальною  площею 
0,1597 га (у тому числі по угіддях:  0,1597   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  Полуднєвій Лідії Пилипівні   у власність земельну 
ділянку по пров. Саксаганського, 85 загальною  площею  0,0474   га (у тому 
числі по угіддях:  0,0474    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 Алфімову Миколі Борисовичу (14/25 ч. домоволодіння) 
та Алфімову Олександру Борисовичу  (11/25 ч. домоволодіння)   у власність 
земельну ділянку по вул. Івана Франка, 65-б загальною  площею  0,0519   га 
(у тому числі по угіддях:  0,0519   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 Плюшко Валентині Миколаївні  у власність земельну 
ділянку по  вул. Залізничній 1-й, 15   загальною площею 0,1299  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  0,0299   га  –  для  ведення садівництва,  у  тому  числі  по  угіддях: 
0,0299   га – сади, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення.

38. Передати   Дубіненку Володимиру Петровичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Олександрійській, 69/173 загальною  площею  479,85 кв. м (у 
тому числі по угіддях:  479,85 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.
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39. Передати  Махно Ірині Валеріївні  у власність земельну ділянку по 
пров. Знам'янському, 14   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.

40. 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


