
 
НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

від «18» лютого 2022 р.                  №  
 

Про затвердження технічної  
документації із землеустрою  
та  передачу у власність 
земельних ділянок громадянам 

 
Розглянувши заяву громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних  ділянок в 
натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати 
земельні ділянки у власність таким громадянам для таких цілей: 

 
1.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Транспортна, 60. 

Передати громадянці Донцовій Тетяні Леонідівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Транспортна, 60), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:033:0001) площею 0,1000 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Транспортна, 60, за рахунок  
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
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площею 0,0819 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Євгена Маланюка, 1. 

Передати громадянці Рибаковій Олені Валеріївні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Євгена Маланюка, 1), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:109:0018) площею 0,0819 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка  розташована за адресою: м. Новомиргород,                                           
вул. Євгена Маланюка, 1, за  рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Мічуріна, 36. 

Передати громадянці Ковальовій Ганні Іванівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Мічуріна, 36), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:116:0011) площею 0,1000 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Мічуріна, 36, за рахунок  
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, пров. Валянський, 11. 

Передати громадянці Кондратенко Валентині Олександрівні, жительці                                 
м. Новомиргород (пров. Валянський, 11), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:138:0017) площею 0,1000 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка  розташована за адресою: м. Новомиргород, пров. Валянський, 11, 
за рахунок  земель житлової та громадської забудови. 

 
1.5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
загальною площею 0,3610 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходиться за адресою:                 
м. Новомиргород, вул. Питомник,1. 
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Передати громадянці Петренко Тетяні Олександрівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Питомник, 1) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3610 га, в тому числі:  

- 0,1000 га, під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород, 
вул. Питомник, 1, за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
кадастровий № 3523810100:50:212:0006; 

- 0,2610 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Питомник, 1, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523810100:50:212:0005. 

 
1.6. Передати громадянці Голуб Вірі Миколаївні, жительці                                 

м. Краматорськ, Донецької області (вул. Паркова, 54, кв.64), в приватну 
власність земельні ділянки загальною площею 0,2101 га, в тому числі:  

- 0,1000 га, під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород, 
вул. Гвардійська, 55/9, за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
кадастровий № 3523810100:50:123:0050; 

- 0,1101 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Гвардійська, 55/9, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:123:0051. 

1.6.1. Визначити рішення Новомиргородської міської ради №763 від 
21.09.2017 року (пункт №2) таким, що втратило чинність. 

 
1.7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Назаревського, 1. 

Передати громадянину Коваленку Володимиру Леонідовичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Назаревського, 1), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:056:0026) площею 0,1000 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Назаревського, 1, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0463 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



4 
 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Шевченка, 41. 

Передати громадянину Сіраченку Олександру Івановичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Шевченка, 41), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:009:0027) площею 0,0463 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Шевченка, 41, за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0752 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Першотравнева, 84. 

Передати громадянину Дубині Станіславу Володимировичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Першотравнева, 84), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:101:0003) площею 0,0752 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,                                         
вул. Першотравнева, 84, за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Шолом Алейхема, 33. 

Передати громадянину Рідкоплету Сергію Вікторовичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Шолом Алейхема, 33/1), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:020:0007) площею 0,1000 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,                                         
вул. Шолом Алейхема, 33, за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Перемоги, 21/1. 

Передати громадянину Сойченку Дмитру Андрійовичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Перемоги, 21/1), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:074:0009) площею 0,1000 га, під житловою 
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забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Перемоги, 21/1, за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0854 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Євгена Маланюка, 2. 

Передати громадянину Моргуну Ростиславу Вадимовичу, жителю                                 
с. Турія (вул. Набережна, 1), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:109:0007) площею 0,0854 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Євгена Маланюка, 2, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2173 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 59. 

Передати громадянину Панченку Володимиру Миколайовичу, жителю                                 
с. Панчеве (вул. Солдатська, 59), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523885800:51:000:0453) площею 0,2173 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 59, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

 
1.14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 84. 

Передати громадянину Вяткіну Юрію Петровичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Залізнична, 3, кв.3), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523883400:51:000:0268) площею 0,1200 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована за адресою: с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 84, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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1.15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 93. 

Передати громадянці Степановій Надії Володимирівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Соборності, 134), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523883400:51:000:0132) площею 0,2500 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  
розташована за адресою: с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 93, за рахунок  
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 147. 

Передати громадянці Даніловій Наталії Володимирівні, жительці                                 
с. Каніж (вул. Максима Чередника, 147), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523883200:51:000:0429) площею 0,2500 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 147, за рахунок  
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Нижчевигінна, 53. 

Передати громадянину Завалку Анатолію Івановичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Ниже Вигінна, 53), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:190:0005) площею 0,1000 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Нижчевигінна, 53, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Соборності, 264/2. 
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Передати громадянці Височин Світлані Георгіївні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Соборності, 264/2), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:048:0037) площею 0,1000 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка  розташована за адресою: м. Новомиргород,                                           
вул. Соборності, 264/2, за рахунок  земель житлової та громадської забудови. 

 
1.19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Бродських, 27. 

Передати громадянці Лозенко Любові Олександрівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Бродських, 27), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:012:0012) площею 0,1000 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Бродських, 27, за рахунок  
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Горького, 58. 

Передати громадянці Щегловій Світлані Геннадіївні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Горького, 58), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:032:0015) площею 0,1000 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Горького, 58, за рахунок  
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Можайського, 21. 

Передати громадянину Настусенку Віталію Віталійовичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Можайського, 21), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:132:0017) площею 0,1000 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
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ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Можайського, 21, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, пров. Лятошинського, 8. 

Передати громадянину Бреженку Сергію Володимировичу, жителю                                 
м. Новомиргород (пров. Лятошинського, 8), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:045:0002) площею 0,1000 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,                                         
пров. Лятошинського, 8, за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Листопадове, вул. Шевченка, 10. 

Передати громадянину Совенку Івану Володимировичу, жителю                                 
с. Листопадове (вул. Шевченка, 10), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523884000:51:000:0620) площею 0,2500 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована за адресою: с. Листопадове, вул. Шевченка, 10, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

 
1.24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Оболенського, 20. 

Передати громадянам Борисовій Олені Віталіївні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Оболенського, 20) та Борисову Сергію Миколайовичу, 
жителю м. Новомиргород (вул. Оболенського, 20) в приватну власність 
земельну ділянку (кадастровий № 3523810100:50:177:0030) площею 0,1000 га, 
під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Оболенського, 20, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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1.25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0744 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Першотравнева, 5. 

Передати громадянам Лещенко Людмилі Володимирівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Елеваторна, 6, кв.2) та Лимаренко Мотроні Павлівні, 
жительці м. Новомиргород (вул. Першотравнева, 5) в приватну власність по 1/2 
частині земельної ділянки (кадастровий № 3523810100:50:096:0005) площею 
0,0744 га, під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва 
та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,                       
вул. Першотравнева, 5, за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0862 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Першотравнева, 11/1. 

Передати громадянці Єфімовій Вірі Антонівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Першотравнева, 11/1), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:096:0004) площею 0,0862 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка  розташована за адресою: м. Новомиргород,                                     
вул. Першотравнева, 11/1, за рахунок  земель житлової та громадської забудови. 

 
1.27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0807 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Соборності, 173/1. 

Передати громадянці Володарській Альоні Василівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Соборності, 173/1), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:051:0013) площею 0,0807 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка  розташована за адресою: м. Новомиргород,                                           
вул. Соборності, 173/1, за рахунок  земель житлової та громадської забудови. 

 
1.28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
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господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Чорногорська, 27. 

Передати громадянину Лихошерсть Миколі Васильовичу, жителю                                 
м. Новомиргород (вул. Чорногорська, 27), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:194:0012) площею 0,1000 га, під 
житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Чорногорська, 27, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Толстого, 7. 

Передати громадянину Криворучку Олександру Олександровичу, жителю                                 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (вул. Спаська, 14, к.38), в приватну 
власність земельну ділянку (кадастровий № 3523810100:50:091:0022) площею 
0,1000 га, під житловою забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва 
та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,                        
вул. Толстого, 7, за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 
1.30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, пров. Калиновий, 10. 

Передати громадянці Христенко Тетяні Сергіївні, жительці                                 
м. Новомиргород (пров. Калиновий, 10), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:180:0006) площею 0,1000 га, під житловою 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  
розташована за адресою: м. Новомиргород, пров. Калиновий, 10, за рахунок  
земель житлової та громадської забудови. 

 
1.31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0894 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Хутірська, 39/25. 

Передати громадянці Ковтун Надії Іванівні, жительці                                 
м. Новомиргород (вул. Хутірська, 39), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:110:0002) площею 0,0894 га, під житловою 



11 
 
забудовою одно – та двоповерховою, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка  
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Хутірська, 39/25, за рахунок  
земель житлової та громадської забудови. 

 
 
2. 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 затвердження технічної документації із землеустрою 
та  передачу у власність земельних ділянок 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. 
 


