
   
НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

від «18» лютого  2022 р.       №   
 

Про  надання  дозволу  на  розробку 
проектів  землеустрою  щодо  відведення 
земельних  ділянок  в  приватну  власність 
громадянам 
 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в приватну власність, 
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  
Україні», статтями 12, 81, 118, 121, 125  Земельного  кодексу  України, 

 
Новомиргородська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в приватну власність таким громадянам для таких цілей: 

 
1.1. Коршенку Федору Миколайовичу, жителю м. Новомиргород                                   

(вул. Карпенка - Карого, 53), орієнтовною площею 0,0525 га ріллі, для 
індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: м. Новомиргород                                   
вул. Карпенка - Карого, 53 за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.2. Піддубній Світлані Олексіївні, жительці м. Новомиргород                                  

(вул. Матросова, 60), орієнтовною площею 0,0600 га забудованих  земель  під  
житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,           
вул. Білоглинська, 69, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, 
що  перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.3. Іщенку Ігорю Сергійовичу, жителю м. Новомиргород                                  

(вул. Григорія Тайга, 4, кв. 13), орієнтовною площею 0,0600 га забудованих  
земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,           



2 
 
вул. Гайова, 51, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, що  
перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.4. Янковій Валентині Миколаївні, жительці м. Новомиргород                                   

(вул. Оболенського, 77), орієнтовною площею 0,0600 га ріллі, для 
індивідуального садівництва, яка розташована за адресою м. Новомиргород                                   
вул. Оболенського, 77, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.5. Олійник Ніні Володимирівні, жительці м. Бровари, Київська область                                   

(вул. Сергія Москаленка, 41, кв. 77) орієнтовною площею 0,0500 га ріллі, для 
індивідуального садівництва, яка розташована за адресою м. Новомиргород                                   
вул. Зої  Космодемянської, 28/25, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.6. Коваленко Валентині Тимофіївні, жительці м. Новомиргород                                   

(вул. Дудченка, 64), орієнтовною площею 0,0550 га ріллі, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою м. Новомиргород                                   
вул. Дудченка, 64, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.7. Степановій Надії Володимирівні, жительці м. Новомиргород                                   

(вул. Соборності, 134), орієнтовною площею 0,0406 га ріллі, для 
індивідуального садівництва, яка розташована за адресою с. Костянтинівка                                   
вул. Шевченка, 93, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.8. Ковальову Миколі Олександровичу, жителю м. Новомиргород                                   

(вул. Українська, 11 а), орієнтовною площею 0,0511 га ріллі, для 
індивідуального садівництва, яка розташована за адресою м. Новомиргород                                   
вул. Українська, 11а, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.9. Піменову Вячеславу Євгенійовичу, жителю м. Новомиргород                                   

(вул. Дачна, 14), орієнтовною площею 0,0200 га ріллі, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою м. Новомиргород                                   
вул. Дачна, 14, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 
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 1.10. Драч Катерині Петрівні, жительці с. Бурти                                   
(вул. Шевченка, 98Б) орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для 
індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: с. Бурти                                   
вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.11. Драчу  Володимиру Сергійовичу, жителю с. Бурти                              

(вул. Шевченка, 103) орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для 
індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: с. Бурти               
вул. Шевченка, 65, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.12. Драчу  Сергію Вікторовичу, жителю с. Бурти                                            

(вул. Шевченка, 98б) орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для 
індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: с. Бурти               
вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.13. Киргиз Валентині Карпівні, жительці с. Зелене, (вул. Лісна, 14), 

орієнтовною загальною площею  0,4000 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Зелене, вул. Лісна, 14, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Зелене, вул. Лісна, 14, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.14. Задорожньому Миколі Олексійовичу, жителю с. Зелене,                  

(вул. Лісна, 11), орієнтовною загальною площею  0,5444 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Зелене, вул. Лісна, 11, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2944 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Зелене, вул. Лісна, 11, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.15. Геращенко Олександру Борисовичу, жителю с. Дібрівка,                  
(вул. Шевченка, 16), орієнтовною загальною площею  1,8400 га, в  тому  числі: 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Дібрівка, вул. Діброви, 79б, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4900 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Дібрівка, вул. Діброви, 69, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Дібрівка, вул. Молодіжна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Дібрівка, пров. Яровий, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Дібрівка, вул. Шевченка, 16, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.16. Мілюковій Раїсі Олександрівні, жительці с. Шпакове,                       

(вул. Визволення, 10), орієнтовною загальною площею  0,4500 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Шпакове, вул. Визволення, 10, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Шпакове, вул. Визволення, 10, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.17. Молчан Раїсі Опанасівні, жительці с. Шпакове,                                 

(пров. Шевченка, 5) орієнтовною загальною площею  0,7800 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Шпакове, пров. Шевченка, 5, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 
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- 0,5300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Шпакове, пров. Шевченка, 5, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.18. Молчану Євгену Анатолійовичу, жителю с. Шпакове,                                 

(пров. Пушкіна, 8) орієнтовною загальною площею  0,7800 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Шпакове, пров. Пушкіна, 8 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Шпакове, пров. Пушкіна, 8 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.19. Тарасевичу Дмитру Дмитровичу, жителю с. Шпакове,                                 

(пров. Шевченка, 1) орієнтовною загальною площею  1,4500 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Шпакове, пров. Шевченка, 1, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 1,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Шпакове, пров. Шевченка, 1, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.20. Цилінському Володимиру Леонідовичу, жителю с. Шпакове,                       

(вул. Миру, 9), орієнтовною загальною площею  0,6000 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Шпакове, вул. Миру, 9, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Шпакове, вул. Миру, 9, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.21. Баркар Оксані Іванівні, жительці м. Кропивницький,                                 
(вул. Добролюбова, 43/18) орієнтовною загальною площею  0,7800 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Шпакове, вул. Шевченка, 16, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Шпакове, вул. Шевченка, 16, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.22. Мілюкову Юрію Васильовичу, жителю с. Шпакове                                   

(вул. Визволення, 10) орієнтовною площею 0,6000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              
с. Шпакове, пров. Пушкіна, 5, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.23. Капріору Сергію Миколайовичу, жителю с. Каніж                                   

(вул. Ахріменка, 21) орієнтовною площею 0,2500 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              
с. Каніж, вул. Соборна, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.24. Даніловій Наталії Володимирівні, жительці с. Каніж                                   

(вул. Миколи Чередника, 147) орієнтовною площею 0,5100 га ріллі, для 
ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              
с. Каніж, вул. Миколи Чередника, 147 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.25. Почці Олені Леонідівні, жительці с. Каніж  (вул. Ахріменка, 1) 

орієнтовною площею 1,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Каніж, вул. Соборна, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.26. Цуркан Людмилі Анатоліївні, жительці с. Мартоноша                                   

(вул. Перемоги, 106), орієнтовною загальною площею  1,9600 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
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господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 106, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,6100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка   
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 106, за  рахунок  
земель  житлової та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на 
території   Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,6400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.27. Савченку Євгенію Сергійовичу, жителю м. Мала Виска                                   

(вул. Енгельса, 30) орієнтовною загальною площею  1,1200 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Котівка, вул. Центральна, 2, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,8700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка   
розташована за адресою: с. Котівка, вул. Центральна, 2, за  рахунок  земель  
житлової та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.28. Цуркан Людмилі Анатоліївні, жительці с. Мартоноша                                   

(вул. Перемоги, 106), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 11а, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка   розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 11а, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.29. Санжарі Олександру Вікторовичу, жителю с. Коробчине                                      
(вул. Космонавтів, 3), орієнтовною загальною площею 0,4700 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Коробчине, вул. Космонавтів, 3, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Космонавтів, 3, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.30. Сиваку Івану Валентиновичу, жителю с. Коробчине                                      

(вул. Лісова, 20), орієнтовною загальною площею 1,6000 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, 20, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 1,3500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, 20, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.31. Мельниковій Надії Іванівні, жительці с. Коробчине                                      

(вул. Щаслива, 65), орієнтовною загальною площею 1,4000 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Коробчине, вул. Щаслива, 65, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Щаслила, 65,за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,8500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Сонячна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.32. Лойтрі Мілі Дмитрівні, жительці с. Коробчине                                   
(вул. Зоряна, 11), орієнтовною площею 0,6000 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:  с. Рубаний Міст,      
вул. Незалежності, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.33. Чижмі Сергію Васильовичу, жителю с. Коробчине                                      

(вул. Перспективна, 21), орієнтовною загальною площею 0,4300 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Коробчине, вул. Перспективна, 21, за  рахунок  земель  житлової 
та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Перспективна, 21, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.34. Наточій Вікторії Василівні, жительці с. Коробчине                                      

(вул. Молодіжна, 3), орієнтовною загальною площею 0,5500 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Коробчине, вул. Молодіжна, 3, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Молодіжна, 3, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Коробчине, вул. Клинова, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.35. Данильченко Галині Петрівні, жительці с. Коробчине                                      

(вул. Зоряна, 25), орієнтовною загальною площею 0,8700 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Коробчине, вул. Зоряна, 25, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 
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- 0,1800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Зоряна, 25, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Коробчине, вул. Зоряна, 25, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.36. Надразі Леону Павловичу, жителю с. Листопадове                                      

(пров. Зоряний, 1), орієнтовною загальною площею 0,8800 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Листопадове, пров. Зоряний, 1, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,6300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Листопадове, пров. Зоряний, 1, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.37. Бутковській Галині Анатоліївні, жительці с. Листопадове           

(пров. Садовий,13), орієнтовною площею 0,2500 га забудованих  земель  під  
житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Листопадове,                  
пров. Садовий, 13, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, що  
перебувають у  запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.38. Бутковському Василю Віталійовичу, жителю с. Листопадове                                      

(вул. Перемоги, 41) орієнтовною площею 0,4800 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                         
с. Листопадове,  вул. Перемоги, 86 за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.39. Приз Олені Миколаївні, жительці с. Турія                                      

(вул. Шкільна, 15) орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою: с. Турія,  вул. Шкільна, б/н за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.40. Козяру Ярославу Сергійовичу, жителю с. Листопадове                                      

(вул. Щаслива, 17) орієнтовною площею 0,5000 га ріллі, для ведення 
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особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                         
с. Андріївка,  пров. Шевченка, б/н за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.41. Жуковській Меланії Олександрівні, жительці м. Новомиргород                                      

(вул. Макаренка, 6), орієнтовною загальною площею 0,5500 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Листопадове, вул. Дружби, 3, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Листопадове, вул. Дружби, 3, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.42. Вороні Раїсі Олексіївні, жительці с. Листопадове                                      

(вул. Соборна, 33), орієнтовною загальною площею 0,3800 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Листопадове, вул. Соборна, 33, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Листопадове, вул. Соборна, 33, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.43. Вороні Надії Григорівні, жительці с. Турія                                      

(вул. Берегова, 13), орієнтовною загальною площею 0,7100 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Турія, вул. Берегова, 13, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Турія, вул. Берегова, 13, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.44. Сапожінській Галині Володимирівні, жительці с. Турія                                      

(пров. Гагаріна, 17), орієнтовною загальною площею 0,3700 га, в  тому  числі: 
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- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Турія, пров. Гагаріна, 14, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Турія, пров. Гагаріна, 14, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
 
1.45. Шевченко Євдокії Борисівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Польова, 10), орієнтовною загальною площею 0,3700 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Польова, 14, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Польова, 14, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.46. Войтенко Людмилі Григорівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Джерельна, 9), орієнтовною загальною площею 0,3700 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Джерельна, б/н, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Джерельна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.47. Балан Тетяні Василівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Центральна, 81), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве,  вул. Центральна, 81, за  рахунок  земель  житлової та  
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громадської  забудови, що перебувають у  запасі на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве,  Центральна, 81, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.48. Кучеренко Валентину Васильовичу, жителю с. Панчеве                                      

(вул. Солдатська, 84), орієнтовною загальною площею  1,1500 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 84 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 84, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 84 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,6100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.49. Брагару Олександру Васильовичу, жителю с. Панчеве                                      

(вул. Гоголя, 6), орієнтовною загальною площею  0,2800 га, в  тому  числі: 
- 0,1000 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Урожайна, 2 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Урожайна, 2 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.50. Жанталай Наталії Миколаївні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Солдатська, 14), орієнтовною загальною площею 2,0000 га, в  тому  
числі: 



14 
 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 14 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,7500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 14 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Франка, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Франка, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.51. Зимогляд Тетяні Олександрівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Шевченка, 6), орієнтовною загальною площею 0,5000 га, в  тому  числі: 
- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Хутірська, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.52. Грек Аллі Петрівні, жителю с. Панчеве     (вул. Слави,  16), 

орієнтовною площею 0,6700 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Панчеве,  вул. Слави, б/н за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.53. Трагерюк Христині Миколаївні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Перемоги, 21), орієнтовною загальною площею  1,1400 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Перемоги, 21 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,8900 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Перемоги, 21 за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.54. Пономаренко Валентині Федорівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Слави, 31), орієнтовною загальною площею  0,8100 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 31, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 31 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.55. Рожку Анатолію Івановичу, жителю с. Панчеве                                      

(вул. Солдатська, 24), орієнтовною загальною площею  0,7200 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 24, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 24, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.56. Стіхну Василю Івановичу, жителю с. Оситняжка                                      

(вул. Гетьманівська, 8), орієнтовною загальною площею  1,0000 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Оситняжка, вул. Гетьманівська, 8, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,7500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Гетьманівська, 8, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.57. Третяку Леоніду Івановичу, жителю с. Оситняжка                                      
(вул. Лесі Українки, 39), орієнтовною загальною площею  1,2500 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Оситняжка, вул. Лесі Українки, 39, за  рахунок  земель  житлової 
та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 1,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Миру, 20 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.58. Дерев’янку Олександру Олександровичу, жителю м. Новомиргород                                   

(вул. Миру, 6), орієнтовною площею 0,2000 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:     смт. Капітанівка,  
вул.. Тишківська б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.59. Черній Валентині Василівні, жительці с. Оситняжка                                   

(пров. Тихий, 1), орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Писарівка,            
вул. Перемоги б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.60. Семкову Ігорю Миколайовичу, жителю смт. Капітанівка                                   

(вул. Промислова, 17в кв. 13), орієнтовною площею 0,2000 га ріллі, для 
ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:    
смт. Капітанівка  вул. Лесі Українки, 30, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.61. Рябченку Володимиру Миколайовичу, жителю с. Петроострів 

(вул.Сонячна, 50) орієнтовною загальною площею  2,3700 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Петроострів, вул.Сонячна, 50, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Петроострів, вул.Сонячна, 50, за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, вул. Левбальська, б/н за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
 
1.62. Албул Антоніні Олексіївні, жительці с. Торговиця, 

Новоархангельський район  орієнтовною загальною площею  0,5500 га, в  тому  
числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Петроострів, вул.Сонячна, 50, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Петроострів, вул.Сонячна, 50, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, вул. Левбальська, б/н за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.63. Тарасюк Ользі Іванівні, жительці с. Тишківка                                   

(вул. Перемоги, 149), орієнтовною площею 0,3000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                     
с. Тишківка, вул. Перемоги, 139 за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.64. Даніловій Наталії Миколаївні, жительці м. Новомиргород                                  

(вул. Дудченка, 53/18), орієнтовною площею 2,0000 га земель під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.65. Гульшанову Дмитру Дмитровичу, жителю м. Одеса Київський 

район,  (вул. Варненська 7а кв. 6) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 
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1.66. Геращенко Наталії Віталіївні, жительці с. Защита                                  
(вул. Зелена, 32), орієнтовною площею 2,0000 га земель під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.67. Матвієнко Тетяні Григорівні, жительці с. Рубаний Міст                                  

(вул. Незалежності, 134), орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.68. Ніколенко Аліні Володимирівні, жительці м. Новомиргород                                  

(вул. Соборності 120, кв. 85), орієнтовною площею 2,0000 га земель під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.69. Русявій Олені Іванівні, жительці м. Новомиргород                                  

(вул. Гвардійська 31), орієнтовною площею 2,0000 га землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.70. Кудряну Миколі Івановичу, жителю м. Новомиргород                                  

(вул. Поповкіна 20), орієнтовною площею 2,0000 га землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.71. Гіль Любові Миколаївні, жительці с. Каніж (вул. Максима 

Чередника, 30), орієнтовною площею 1,8000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.72. Піменовій Ларисі Вікторівні, жительці м. Новомиргород                                      

(вул. Дачна, 14), орієнтовною площею  0,0600 га  забудованих земель під  
житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та  споруд 
(присадибна  ділянка), яка   розташована за адресою: м. Новомиргород,              
вул. Дачна, 25 за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, що  
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перебувають у  запасі   на території   Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області.  

 
1.73. Гакман Тетяні Василівні, жительці с. Оситняжка                                  

(вул. Гагаріна, 35), орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні на 
території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.74. Гакману Василю Миколайовичу, жителю с. Оситняжка                                  

(вул. Гагаріна, 35), орієнтовною площею 1,7300 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні на 
території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.75. Куроновій Феодосії Василівні, жительці м. Новомиргород                                   

(вул. Ціолковського, 21), орієнтовною площею 0,2200 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                     
м. Новомиргород, вул. Ціолковського, 21 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.76. Ніколенку Сергію Макаровичу, жителю м. Кропивницький                                  

(вул. Андрія Матвієнка, 35, кв. 44), орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, 
для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.77. Жемчужній Катерині Вікторівні, жительці м. Новоукраїнка                                  

(вул. Мокряка, 38), орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.78. Жемчужному Роману Євгеновичу, жителю м. Кременчук  

Полтавська область (бульвар. Автокрадівський, 8, кв. 93), орієнтовною 
площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.79. Санді Альоні Віталіївні, жительці м. Дружківка  Донецька область 

(вул. Рози Люксембург, 48, кв. 34), орієнтовною площею 2,0000 га сіножатей, 
для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 
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1.80. Санді Стівену Олівафемі, жителю м. Донецьк  Донецька область 
(проспект. Миру, 31, кв. 46), орієнтовною площею 2,0000 га сіножатей, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.81. Горщак Вікторії Анатоліївні, жительці м. Донецьк  Донецька 

область (вул. Рози Люксембург, 48, кв. 34), орієнтовною площею 2,0000 га 
сіножатей, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.82. Вороновій Валентині Миколаївні, жительці м. Дружківка  

Донецька область (вул. Космонавтів, 32, кв. 38), орієнтовною площею 2,0000 
га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.83. Сукач Тетяні Олександрівні, жительці с. Рубаний міст                                  

(вул. Незалежності,   ), орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.84. Постолатій Юрію Володимировичу, жителю м. Новомиргород                             

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.85. Постолатій Ірині Олександрівні, жительці м. Новомиргород                             

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.86. Парфенюк Людмилі Василівні, жительці с. Рубаний міст                             

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.87. Парфенюк Юрію Олександровичу, жителю с. Рубаний міст                             

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
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комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.88. Виніченко Яні Юріївні, жительці с. Рубаний міст                             

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.89. Виніченку Євгенію Петровичу, жителю с. Рубаний міст                             

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.90. Бондаренко Олесі Вікторівні, жительці с. Рубаний міст                             

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.91. Ракитенку Євгенію Вікторовичу, жителю смт. Капітанівка                             

(вул. Постишева, 87)орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.92. Миколенко Анастасії Олександрівні, жительці смт. Капітанівка                             

(вул. Перемоги, 28)орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.93. Ракитенко Тетяні Євгеніївні, жительці смт. Капітанівка                             

(вул. Постишева, 87) орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.94. Ракитенко Олені Євгеніївні, жительці смт. Капітанівка                             

(вул. Постишева, 87) орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 
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1.95. Котенко Катерина Володимирівна, жительці с. Оситняжка                             
(вул. Гагаріна, 68) орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.96. Бузуглій Оксані Миколаївні, жительці с. Оситняжка,                              

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.97. Щербині Наталії Дмитрівні, жительці м. Новомиргород                              

(вул. Толстого, 24 кв. 2)орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.98. Царенку Василю Олексійовичу, жителю смт. Капітанівка                             

(вул. Софіївська, 44) орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.99. Туник Ганні Романівні, жительці м. Новомиргород                              

(вул. Толстого, 24 кв. 2)орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

  
1.100. Костарьовій Любові Григорівні, жительці с. Оситняжка                    

(вул. Лесі Українки, 19)  орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.101. Орлику Ярославу Володимировичу, жителю смт. Капітанівка                             

(вул. Вокзальна, 3) орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.102. Шмигельському Роману Петровичу, жителю смт. Капітанівка                             

(вул. Перемоги, 28) орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
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сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.103. Щербині Олександру Івановичу, жителю с. Оситняжка                              

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.104. Терещенку Олександру Миколайовичу, жителю с. Андріївка                                  

(вул. Перемоги, 10), орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для  індивідуального 
садівництва, яка розташована за адресою:  с. Андріївка,  вул. Шевченка, б/н  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.105. Панасенко Ользі Іванівні, жительці с. Коробчине                                       

(вул. Кленова, 6), орієнтовною загальною площею  0,4600 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Коробчине вул. Кленова, 6 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине вул. Кленова, 6 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.106. Мосіну Миколі Вікторовичу, жителю с. Коробчине                                       

(вул. Щаслива, 24), орієнтовною загальною площею  1,3400 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Коробчине вул. Щаслива, 24 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,6800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине вул. Щаслива, 24 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине вул. Щаслива, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине вул. Щаслива, б/н за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.107. Декусар Тетяні Борисівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Слави, 30), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 30, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 30, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території  Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.108. Щегілю Миколі Степановичу, жителю с. Панчеве                                      

(вул. Слави, 42), орієнтовною загальною площею  0,2900 га, в  тому  числі: 
- 0,1700 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 42, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 42, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території  Новомиргородської   
міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.109. Тарасевич Анастасії Дмитрівні, жительці с. Шпакове                                       

(пров. Шевченка, 6), орієнтовною загальною площею  0,6500 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Шпакове, пров. Шевченка, 6 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Шпакове, пров. Шевченка, 6 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.110. Баборі Марії Матвіївні, жительці с. Шпакове                                       

(пров. Шевченка, 13), орієнтовною загальною площею  0,4700 га, в  тому  
числі: 
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- 0,2500 га забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  
двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Шпакове, пров. Шевченка, 13 за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Шпакове, пров. Шевченка, 13 за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.111. Бєлову Вячеславу Віталійовичу, жителю м. Новомиргород                                  

(вул. Соборності, 133а), орієнтовною площею 0,0600 га забудованих  земель  
під  житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,           
вул. Космонавтів, 13, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, 
що  перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 
Кіровоградської області. 

 
1.112. Мельниковій Ользі Василівні, жительці с. Коробчине                                       

(вул. Щаслива,65), орієнтовною загальною площею  1,300 га, в  тому  числі: 
- 0,5500 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: с. Коробчине вул. Щаслива, б/н за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,7500 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
яка розташована за адресою: с. Коробчине вул. Щаслива, б/н за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

1.116. Бондаренку Віталію Анатолійовичу, жителю с. Коробчине                                       
(вул. Сонячна, 23), орієнтовною загальною площею  2,0000 га, в  тому  числі: 

- 1,1600 га ріллі,  для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине вул. 8 березня, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,8400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине вул. 8 березня, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.113. Чіпчіковій Ірині Борисівні, жительці м. Кропивницький                                       

(вул. Преобреженська, 12 кв. 15), орієнтовною загальною площею  1,0000 га, в  
тому  числі: 

- 0,7000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Руданського, б/н за рахунок 
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земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Руданського, б/н за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.114. Рішняку Миколі Миколайовичу, жителю м. Новомиргород                                  

(вул. Енгельса, 47, кв. 3), орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.115. Миколенко Ірині Олександрівні, жительці м. Новомиргород                                      

(вул. Соборності, 159, кв. 29) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.116. Клисун Олені Олександрівні, жительці м. Новомиргород                                      

(вул. Андрія Гурічева, 8) орієнтовною площею 2,0000 га  пасовищ, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.117. Яковенко Тетяні Володимирівні, жительці с. Рубаний - Міст                                       

(вул. Кудряна, 5), орієнтовною загальною площею  2,0000 га, в  тому  числі: 
- 1,0800 га ріллі,  для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Троянове вул. Шевченка, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,9200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою:с. Троянове вул. Шевченка, б/н за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
1.118. Карпюку Олександру Васильовичу, жителю  м. Кропивницький, 

(вул. Шевченка, 76), орієнтовною загальною площею 2,0000 га, в  тому  числі: 
- 0,9800 землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель  сільськогосподарського призначення комунальної власності, 
що  перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області; 

- 1,0200 землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями і дворами, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель  сільськогосподарського призначення комунальної власності, 
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що  перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області. 

 
1.119. Притолюку Володимиру Анатолійовичу, жителю                             

м. Новомиргород    (пров. Артема, 5) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, 
для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.120. Омельчук Юлії Сергіївні, жительці м. Кропивницький,                    

(пров. Верхньовеселий, 12) орієнтовною площею 0,6000 га землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.121. Омельчуку Максиму Володимировичу, жителю м. 

Кропивницький, (пров. Верхньовеселий, 12) орієнтовною площею1,5000 га 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 
дворами, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.122. Ганул Світлані Василівні, жительці  с. Коробчине    (вул. Івана 

Франка, 5) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
 

1.123. Пєтушковій Ірині Володимирівні, жительці м. Кропивницький, 
(вул. Героїв Сталінграда , 24/27, корп. 2 кв. 26) орієнтовною площею 2,0000 га 
пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.124. Манькуті Людмилі Володимирівні, жительці с. Коробчине                      

орієнтовною площею 2,0000 га сіножаті, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.125. Марченко Володимиру Васильовичу, жителю с. Коробчине                      

(вул. Ватутіна, 8)орієнтовною площею 1,0000 га сіножаті, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
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сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.126. Васечку Артему Вадимовичу, жителю м. Новомиргород           

(вул. Чорногорська, 19) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.127. Івановій Аллі Віталіївні, жительці м. Новомиргород                          

(вул. Космонавтів, 17) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.128. Крючкову Артему Геннадійовичу, жителю с. Мартоноша           

(вул. Миру, 39) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.129. Макодзебі Василю Юрійовичу, жителю м. Новомиргород           

(вул. Соборності, 159, к.1) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок сформованої 
земельної ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.130. Скрипаку Сергію Григоровичу, жителю м. Новомиргород           

(пров. Херсонський, 22) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.131. Романенку Аркадію Павловичу, жителю с. Турія                         

(вул. Слобідська, 47) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.132. Булюбашу Олександру Андрійовичу, жителю с. Мартоноша                        

(вул. Лесі Українки, 38) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 
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1.133. Вівчаренку Віктору Івановичу, жителю м. Кропивницький                        
(вул. Канізька, 92) орієнтовною площею 1,8200 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.134. Лахіну Андрію Андрійовичу, жителю м. Новомиргород                 

(вул. Горького, 33/44) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.135. Злодєєву Дмитру Володимировичу, жителю м. Кропивницький                        

(просп. Перемоги, б.2, к.87) орієнтовною площею 1,8200 га пасовищ, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок сформованої 
земельної ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.136. Мариничу Миколі Анатолійовичу, жителю с. Іванівка                        

(вул. Перемоги, 24) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.137. Ковіті Івану Максимовичу, жителю смт. Капітанівка                        

(вул. Горького, 19) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок сформованої земельної 
ділянки кадастровий номер 3523884600:02:000:9014, що  перебуває на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.138. Воробей Роману Васильовичу, жителю с. Коробчине                    

(вул. 8 березня, 5) орієнтовною площею 0,5500 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                        
с. Коробчине, вул. 8 березня, б/н, за рахунок земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.139. Гриценку Петру Дмитровичу, жителю с. Коробчине 

(вул.Перспективна, 10)   орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.140. Федорову Сергію Вадимовичу, жителю м. Новомиргород                                  

(вул. Павла Афанасьєва, 4а), орієнтовною площею 2,0000 га землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
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ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:             
м. Новомиргород, вул. Вищевигінна, б/н, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.141. Даурову Роману Георгійовичу, жителю  м. Одеса    (вул. 

Армійська, 10а) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.142. Коваленку Микиті Олеговичу, жителю с. Каніж                 

(вул.Соборна, 19а)   орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.143. Зеленюку Олександру Павловичу, жителю м. Южноукраїнськ                 

(вул. Миру, 11, к. 305)   орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.144. Рисович Тетяні Вадимівні, жительці м. Новомиргород                                  

(вул. Вище Вигінна, 11), орієнтовною площею 2,0000 га землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.145. Бондаренко Ользі Миколаївні, жительці  м. Новомиргород               

(туп. Шевченка, 22) орієнтовною площею 1,8000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.146. Титарчук Вікторії Миколаївні, жительці  с. Пурпурівка               

(вул. Гагаріна, 3) орієнтовною площею 1,2000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.147. Лавріненко Любові Вікторівні, жительці с. Каніж                                  

(вул. Затишна, 5), орієнтовною площею 2,0000 га землі під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  
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сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.148. Кушнір Леоніду Степановичу, жителю с. Пенькине                    

(вул. Садова, 4) орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:  с. Пенькине,           
вул. Садова, б/н, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.149. Голуб Павлу Савелійовичу, жителю с. Пурпурівка                           

(вул. Шкільна, 1) орієнтовною площею 1,3000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель  
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 
у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 
1.150. Щербаню Василю Васильовичу, жителю с. Панчеве,                        

(вул. Шевченка 10) орієнтовною загальною площею  0,4400 га, в  тому  числі: 
- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, 10, за  рахунок  земель  житлової та  
громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1900 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, 10, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  
Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 
2. Якщо  при  встановленні  меж  земельної  ділянки  будуть  виявлені  

розбіжності  в  даних  земельної  ділянки,  то  фактичний  остаточний  розмір  
земельної  ділянки  буде  затверджено  сесією  міської  ради  додатково. 

 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  комісію з  

питань землеустрою, екології та надрокористування. 
 
 
 

Міський  голова                                                                    Ігор ЗАБАЖАН    
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П’ятнадцята  сесія  восьмого скликання 
Поіменне  голосування з питання 

 

"Про  надання  дозволу  на  розробку проектів  землеустрою  щодо  
відведення земельних  ділянок  в  приватну  власність громадянам" 

 
№ 
п/п 

ПІБ За Проти Утрим
ався 

 

Не 
приймав 

участі 

Відсут
ній 

 

Підпис 
 

1 Барвінок Ольга Іванівна       
2 Богданюк Іван Володимирович       
3 Білобров Юрій Анатолійович       
4 Вакуленко Володимир Петрович       
5 Василенко Галина Миколаївна       
6 Горовий Віктор Володимирович       
7 Гуменюк Олена Борисівна       
8 Дерев'янко Олександр Вікторович       
9 Драний Олег Олександрович       
10 Коломієць Олександр Якович       
11 Кушнірчук Ярослав Вікторович       
12 Лазарєв Олександр Валерійович       
13 Лучко Оксана Юріївна       
14 Мокрицький Олександр Валентинович       
15 Немировський Анатолій Борисович       
16 Немировський Яків Борисович       
17 Ніколаєв Ігор Сергійович       
18 Неруш Микола Миколайович       
19 Пістоль Сергій Іванович       
20 Поляков Владислав Олексійович       
21 Снісаренко Віталій Аркадійович       
22 Стоянов Юрій Леонідович       
23 Татаров Леонід Олексійович       
24 Францішко Андрій Анатолійович       
25 Чорномор Людмила Анатоліївна       
26 Щербаченко Валентин Валентинович       
Міський голова Забажан Ігор Валерійович       
 ВСЬОГО       

 
 
Голова постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, етики, 
законності, прав людини 
та регламенту                                   __________   Лучко О.О. 
 
 
МІСЬКИЙ  ГОЛОВА     ______________________ ЗАБАЖАН І.В.                       
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