
 
НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

від «18» лютого 2022 р.                        №  
 

Про  затвердження проектів землеустрою 
та передачу  в  приватну власність 
земельних  ділянок громадянам 
для ведення особистого селянського господарства 

 
 
Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 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 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

та передати земельні ділянки у власність таким громадянам для таких цілей:  
 
1.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Іванченко Валентині Рафаїлівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада). 

Передати громадянці Іванченко Валентині Рафаїлівні, жительці                           
м. Новомиргород (вул. Транспортна, 13) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:001:0031. 

 
1.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Ільченко Оксані Василівні площею 1,8244 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада). 
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Передати громадянці Ільченко Оксані Василівні, жительці                           
м. Новомиргород (вул. Пацаєва, 2а) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,8244 га сіножаті, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:0067. 

 
1.3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Ільченко Анні Русланівні площею 1,8244 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада). 

Передати громадянці Ільченко Анні Русланівні, жительці                           
м. Новомиргород (вул. Пацаєва, 2а) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,8244 га сіножаті, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:0065. 

 
1.4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Зубар Інні Сергіївні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада). 

Передати громадянці Зубар Інні Сергіївні, жительці м. Новомиргород 
(вул. Петра Біби, 64) в приватну власність земельну ділянку 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 (Новомиргородська 
міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:02:000:0055. 

 
1.5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Цигульському Євгену Миколайовичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада). 

Передати громадянину Цигульському Євгену Миколайовичу, жителю                   
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Вокзальна, 15/18) в приватну 
власність земельну ділянку площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської міської 
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ради Кіровоградської області (Новомиргородська міська рада), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523810100:02:001:0033. 

 
1.6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Бабоші Володимиру Федоровичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада). 

Передати громадянину Бабоші Володимиру Федоровичу, жителю                   
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Попова, 9, корп.1, кв.93) в 
приватну власність земельну ділянку 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 (Новомиргородська 
міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:02:001:0032. 

 
1.7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Бараненку Максиму Олександровичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада). 

Передати громадянину Бараненку Максиму Олександровичу, жителю                   
м. Новомиргород (вул. Гвардійська, 12/15) в приватну власність земельну 
ділянку 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 (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:0064. 

 
1.8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянину Коротнюку Владиславу Володимировичу площею 
0,1200 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Новомиргородська міська рада). 

Передати громадянину Коротнюку Владиславу Володимировичу, жителю                   
м. Одеса, Одеська область (вул. Старопортофранківська, 71а) в приватну 
власність земельну ділянку площею 0,1200 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської міської 
ради Кіровоградської області (Новомиргородська міська рада), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523810100:02:000:0062. 

 
1.9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Москаленко Валентині Анатоліївні площею 1,0710 га для 
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ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Москаленко Валентині Анатоліївні, жительці                   
с. Коробчине (вул. Лісова, 18) в приватну власність земельну ділянку площею 
1,0710 га сіножаті, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:001:5888. 

 
1.10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Муравйовій Тетяні Володимирівні площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Муравйовій Тетяні Володимирівні, жительці                   
м. Новомиргород (вул. Михайлівська, 7а) в приватну власність земельну 
ділянку 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 (Коробчинська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523883600:02:000:3346. 

 
1.11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Муравйовій Іванні Олександрівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Муравйовій Іванні Олександрівні, жительці                   
м. Новомиргород (вул. Михайлівська, 7а) в приватну власність земельну 
ділянку 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 (Коробчинська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523883600:02:000:3349. 

 
1.12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Правиленко Марії Іванівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Правиленко Марії Іванівні, жительці                              
м. Новомиргород (вул. Соборності, 121) в приватну власність земельну ділянку 
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площею 2,0000 га під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями та дворами, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:000:5911. 

 
1.13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Муравйовій Оксані Ярославівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Муравйовій Оксані Ярославівні, жительці                   
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 73) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:000:3348. 

 
1.14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Шарандак Людмилі Миколаївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Шарандак Людмилі Миколаївні, жительці                   
с. Коробчине в приватну власність земельну ділянку 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 (Коробчинська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883600:02:000:0086. 

 
1.15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Черній Вікторії Вікторівні площею 1,0762 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Черній Вікторії Вікторівні, жительці                                  
с. Коробчине (вул. Набережна, 29) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,0762 га багаторічних насаджень, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Коробчинська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523883600:02:001:5900. 
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1.16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Москаленку Сергію Васильовичу площею 1,0676 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянину Москаленку Сергію Васильовичу, жителю                                 
с. Коробчине (вул. Лісова, 18) в приватну власність земельну ділянку площею 
1,0676 га сіножаті, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:001:5887. 

 
1.17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Руденку Владиславу Станіславовичу площею                
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада). 

Передати громадянину Руденку Владиславу Станіславовичу, жителю                                 
с. Коробчине (вул. Молодіжна, 2) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:000:5902. 

 
1.18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Губенку Сергію Андрійовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянину Губенку Сергію Андрійовичу, жителю                                 
селище Козин, Київська область (вул. Київська, 69) в приватну власність 
земельну ділянку 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 (Коробчинська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523883600:02:000:0151. 

 
1.19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Чижмі Івану Андрійовичу площею 1,9000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
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Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Чижмі Івану Андрійовичу, жителю                                
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 86) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,9000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Рубаномостівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:02:000:0364. 

 
1.20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Шишканову Станіславу Олексійовичу площею             
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Рубаномостівська сільська рада). 

Передати громадянину Шишканову Станіславу Олексійовичу, жителю                                
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Попова,5) в приватну 
власність земельну ділянку 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 (Рубаномостівська сільська рада), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:02:000:0405. 

 
1.21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Полінському Анатолію Миколайовичу площею             
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Рубаномостівська сільська рада). 

Передати громадянину Полінському Анатолію Миколайовичу, жителю                                
м. Новомиргород (вул. Андрія Гурічева, 37/6, кв.27) в приватну власність 
земельну ділянку 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 (Рубаномостівська сільська рада), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:02:000:0395. 

 
1.22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Садовському Константину Ігоровичу площею             
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Рубаномостівська сільська рада). 

Передати громадянину Садовському Константину Ігоровичу, жителю                                
м. Новомиргород в приватну власність земельну ділянку площею 2,0000 га 
пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:02:000:0402. 

 
1.23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Царуку Максиму Юрійовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Царуку Максиму Юрійовичу, жителю                                
м. Новомиргород в приватну власність земельну ділянку 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 (Рубаномостівська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:02:000:0396. 

 
1.24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Одорошенку Віталію Олексійовичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Одорошенку Віталію Олексійовичу, жителю                                
смт. Капітанівка в приватну власність земельну ділянку 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 (Рубаномостівська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:02:000:0401. 

 
1.25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Довгалю Олексію Віталійовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Довгалю Олексію Віталійовичу, жителю                                
смт. Капітанівка (вул. Революційна, 28) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Рубаномостівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:02:000:0419. 

 
1.26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Полінській Тетяні Олегівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
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Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянці Полінській Тетяні Олегівні, жительці                                
м. Новомиргород (вул. Андрія Гурічева, 37/6, кв.27) в приватну власність 
земельну ділянку 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 (Рубаномостівська сільська рада), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:02:000:0413. 

 
1.27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Полінській Юлії Сергіївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянці Полінській Юлії Сергіївні, жительці                                
м. Новомиргород (вул. Євгенія Присяжного, 21/56, кв.12) в приватну власність 
земельну ділянку 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 (Рубаномостівська сільська рада), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:02:000:0387. 

 
1.28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Бурланенко Валентині Павлівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада). 

Передати громадянці Бурланенко Валентині Павлівні, жительці                            
с. Оситняжка (вул. Садова, 54) в приватну власність земельну ділянку 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 
(Мартоноська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:02:000:0094. 

 
1.29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Швець Світлані Анатоліївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада). 

Передати громадянці Швець Світлані Анатоліївні, жительці                            
с. Мартоноша в приватну власність земельну ділянку площею 2,0000 га 
пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Мартоноська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:02:000:0102. 

 
1.30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Самойленко Оксані Леонідівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада). 

Передати громадянці Самойленко Оксані Леонідівні, жительці                            
с. Мартоноша (вул.Шосейна, 67а) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Мартоноська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:02:000:0087. 

 
1.31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Ніколаєвій Валентині Анатоліївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада). 

Передати громадянці Ніколаєвій Валентині Анатоліївні, жительці                            
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Проспект Правди, 14/22, 
кв.43) в приватну власність земельну ділянку 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 (Мартоноська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:02:000:0091. 

 
1.32. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Аврамову Олексію Миколайовичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада). 

Передати громадянину Аврамову Олексію Миколайовичу, жителю                            
с. Мартоноша (вул. ц/завод 8, кв37) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Мартоноська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:02:000:0088. 
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1.33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Вієру Андрію Леоновичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада). 

Передати громадянину Вієру Андрію Леоновичу, жителю                            
с. Мартоноша в приватну власність земельну ділянку 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 (Мартоноська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:02:000:0099. 

 
1.34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Друмашку Олександру Григоровичу площею 1,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада). 

Передати громадянину Друмашку Олександру Григоровичу, жителю                            
с. Мартоноша в приватну власність земельну ділянку площею 1,0000 га 
пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Мартоноська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523884400:02:000:0095. 

 
1.35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Зяблікову Роману Ігоровичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Канізька сільська 
рада). 

Передати громадянину Зяблікову Роману Ігоровичу, жителю                        
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Волкова 15, кв.401) в 
приватну власність земельну ділянку площею 2,0000 га під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями та дворами, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Канізька сільська 
рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:03:000:0058. 

 
1.36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Белень Вірі Павлівні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Канізька сільська 
рада). 
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Передати громадянці Белень Вірі Павлівні, жительці с. Каніж                       
(вул. Садова, 34) в приватну власність земельну ділянку 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 (Канізька сільська 
рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:02:000:0114. 

 
1.37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Коваль Валентині Борисівні площею 1,5000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Канізька сільська 
рада). 

Передати громадянці Коваль Валентині Борисівні, жительці с. Каніж                       
в приватну власність земельну ділянку площею 1,5000 га пасовищ, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Канізька сільська 
рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:02:000:0126. 

 
1.38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Фоміних Миколі Володимировичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Йосипівська сільська 
рада). 

Передати громадянину Фоміних Миколі Володимировичу, жителю                            
м. Новомиргород (вул. Першотравнева, 47) в приватну власність земельну 
ділянку 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 (Йосипівська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523882500:02:000:0288. 

 
1.39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Таранусі Миколі Петровичу площею 1,7315 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Костянтинівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Таранусі Миколі Петровичу, жителю                            
смт. Капітанівка (вул. Смілянська, 45) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,7315 га (0,8618 га сіножаті та 0,8697 га пасовищ) для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Костянтинівська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883400:02:000:0089. 
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1.40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Шашкову Богдану Борисовичу площею 0,7998 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська сільська 
рада). 

Передати громадянину Шашкову Богдану Борисовичу, жителю                         
с. Панчеве (вул. Широка, 27) в приватну власність земельну ділянку площею 
0,7998 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Панчівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:02:000:0886. 

 
1.41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Вайвали Олені Вікторівні площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: Новомиргородська 
міська рада Кіровоградської області (Панчівська сільська рада). 

Передати громадянці Вайвали Олені Вікторівні, жительці с. Панчеве          
(вул. Набережна, 51) в приватну власність земельну ділянку площею 0,1200 га 
пасовищ, для індивідуального садівництва, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Панчівська сільська 
рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523885800:02:000:0752. 

 
1.42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Голіченку Ігорю Васильовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Пурпурівська сільська 
рада, с. Мар’янопіль). 

Передати громадянину Голіченку Ігорю Васильовичу, жителю                  
м. Новомирогород (вул. Матросова. 47/34) в приватну власність земельну 
ділянку 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 (Пурпурівська сільська рада, с. Мар’янопіль), 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523886500:02:000:0215. 

 
1.43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Борисову Антону Григоровичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мар’ївська сільська 
рада). 
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Передати громадянину Борисову Антону Григоровичу, жителю                         
с. Костянтинівка (вул. Колгоспна, 47) в приватну власність земельну ділянку 
площею 2,00000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Мар’ївська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884600:02:000:2560. 

 
1.44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Волощук Анастасії Валеріївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада). 

Передати громадянці Волощук Анастасії Валеріївні, жительці                               
с. Петроострів (вул. Молодіжна, 42) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0543. 

 
1.45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Бондареві Григорію Анатолійовичу площею 1,7097 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Бондареві Григорію Анатолійовичу, жителю                               
с. Петроострів (вул. Молодіжна, 27) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,7097 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0540. 

 
1.46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Сандуці Людмилі Вікторівні площею 0,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Костянтинівська 
сільська рада, с. Костянтинівка, пров. Шевченка, 6). 

Передати громадянці Сандуці Людмилі Вікторівні, жительці                               
с. Костянтинівка (вул. Шевченка, 6) в приватну власність земельну ділянку 
площею 0,2000 га ріллі, 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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(Костянтинівська сільська рада, с. Костянтинівка, пров. Шевченка, 6), 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883400:02:000:0071. 

 
1.47. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Татаренку Олександру Вячеславовичу площею             
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Рубаномостівська сільська рада, с.Троянове). 

Передати громадянину Татаренку Олександру Вячеславовичу, жителю                                
м. Новомиргород (вул. Хутірська, 23) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Рубаномостівська сільська рада, с.Троянове), кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523886800:02:000:0306. 

 
1.48. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Стовповому Сергію Вікторовичу площею             
1,5000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Рубаномостівська сільська рада). 

Передати громадянину Стовповому Сергію Вікторовичу, жителю                                
с. Коробчине(вул. Центральна, 65) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,5000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Рубаномостівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:02:000:0374. 

 
1.49. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Плигуну Денису Сергійовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Плигуну Денису Сергійовичу, жителю                                
гарнізон Канатове, Кіровоградський район (в/ч А1405) в приватну власність 
земельну ділянку 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 (Рубаномостівська сільська рада), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:02:000:5348. 

 
1.50. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Рулі Василю Петровичу площею 2,0000 га для ведення 
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особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Рулі Василю Петровичу, жителю                                
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Рубаномостівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:02:000:0368. 

 
1.51. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Михайлик Катерині Захарівні площею 1,0247 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада). 

Передати громадянці Михайлик Катерині Захарівні, жительці                                
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,0247 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Рубаномостівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:02:000:0446. 

 
1.52. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Гриценко Валентині Миколаївні площею 0,4444 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Гриценко Валентині Миколаївні, жительці                   
с. Коробчине (вул. Перспективна, 10) в приватну власність земельну ділянку 
площею 0,4444 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:001:5564. 

 
1.53. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Гриценко Анні Вікторівні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянці Гриценко Анні Вікторівні, жительці                             
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Шатіла, 5, к.1, кв.90) в 
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приватну власність земельну ділянку площею 2,00000 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Коробчинська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883600:02:000:5908. 

 
1.54. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Мартиноку Віктору Васильовичу площею 1,7800 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянину Мартиноку Віктору Васильовичу, жителю                   
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Ю.Коваленка, 25/19, к.2, 
кв.99) в приватну власність земельну ділянку площею 1,7800 га ріллі, для 
ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Коробчинська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883600:02:000:5905. 

 
1.55. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Гриценку Миколі Петровичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянину Гриценку Миколі Петровичу, жителю                   
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Шатило, 5, к.2, кв.275) в 
приватну власність земельну ділянку 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 (Коробчинська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883600:02:000:5907. 

 
1.56. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Гриценку Олександру Миколайовичу площею 2,0000 
га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада). 

Передати громадянину Гриценку Олександру Миколайовичу, жителю                   
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Шатіла, 5, к.1, кв.90) в 
приватну власність земельну ділянку 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 (Коробчинська 
сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883600:02:000:5906. 
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1.57. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Іманову Віталію Сергійовичу площею 1,2500 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада). 

Передати громадянину Іманову Віталію Сергійовичу, жителю                   
с. Коробчине (вул. Гагаріна, 19) в приватну власність земельну ділянку площею 
1,2500 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:000:0047. 

 
1.58. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянину Лобачову Роману Олеговичу загальною площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада). 

Передати громадянину Лобачову Роману Олеговичу, жителю                    
м. Обухів, Київська область (вул. Миру, 14)) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 2,0000 га, в тому числі: 

- 1,3081 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:000:0167; 

- 0,6919 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:02:000:5910. 

 
1.59. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Красноперовій Аліні Геннадіївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мар’ївська сільська 
рада). 

Передати громадянці Красноперовій Аліні Геннадіївні, жительці                         
м. Новомиргород (вул. Хутірська, 54) в приватну власність земельну ділянку 
площею 2,00000 га пасовищ, 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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(Мар’ївська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884600:02:000:2558. 

 
1.60. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Попову Віталію Володимировичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мар’ївська сільська 
рада). 

Передати громадянину Попову Віталію Володимировичу, жителю                         
м. Новомиргород (вул. Щорса, 5) в приватну власність земельну ділянку 
площею 2,00000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Мар’ївська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884600:02:000:2557. 

 
1.61. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Ткаченку Владиславу Сергійовичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мар’ївська сільська 
рада). 

Передати громадянину Ткаченку Владиславу Сергійовичу, жителю                         
м. Новомиргород (вул. Соборності, 120, кв.47) в приватну власність земельну 
ділянку площею 2,00000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Мар’ївська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523884600:02:000:2556. 

 
1.62. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Коцерубі Миколі Ігоровичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мар’ївська сільська 
рада). 

Передати громадянину Коцерубі Миколі Ігоровичу, жителю                         
с. Костянтинівка (вул. Вокзальна, 16) в приватну власність земельну ділянку 
площею 2,00000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Мар’ївська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884600:02:000:2559. 

 
1.63. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Чегуту Роману Едуардовичу площею 2,0000 га для 
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ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мар’ївська сільська 
рада). 

Передати громадянину Чегуту Роману Едуардовичу, жителю                         
с. Панчеве (вул. Набережна,87) в приватну власність земельну ділянку площею 
2,00000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Мар’ївська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884600:02:000:2555. 

 
1.64. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Присяжнюку Дмитру Дмитровичу площею 1,9585 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська сільська 
рада, с. Панчеве, вул. Польова). 

Передати громадянину Присяжнюку Дмитру Дмитровичу, жителю                         
с. Панчеве (вул. Слави, 55) в приватну власність земельну ділянку площею 
1,9585 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Панчівська сільська рада, с. Панчеве, вул. Польова), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523885800:02:000:1059. 

 
1.65. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Ткач Валентині Сергіївні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада). 

Передати громадянці Ткач Валентині Сергіївні, жительці                           
м. Одеса, Одеська область (вул. Спартаківська, 2а) в приватну власність 
земельну ділянку 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 (Новомиргородська міська рада), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523810100:03:000:0005. 

 
1.66. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Любарському Віталію Васильовичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Любарському Віталію Васильовичу, жителю                               
с. Петроострів (вул. Центральна, 3) в приватну власність земельну ділянку 
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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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0526. 

 
1.67. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Заїць Віктору Олександровичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада). 

Передати громадянину Заїць Віктору Олександровичу, жителю                               
с. Петроострів (вул. Центральна, 24) в приватну власність земельну ділянку 
площею 2,0000 га багаторічних насаджень, для ведення особистого селянського 
господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Петроострівська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523886000:02:000:0520. 

 
1.68. Передати громадянину Односуму Андрію Валентиновичу, жителю                        

с. Каніж (вул. Світла, 25а) в приватну власність земельну ділянку площею 
2,0000 га ріллі, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Канізька сільська рада), кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523883200:03:000:5320. 

 
1.69. Передати громадянину Щеглову Віктору Сергійовичу, жителю                        

с. Каніж (вул. Соборна, 27) в приватну власність земельну ділянку площею 
2,0000 га ріллі, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Канізька сільська рада), кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523883200:03:000:5329. 

 
1.70. Передати громадянці Щегловій Ірині Олександрівні, жительці                        

с. Каніж (вул. Світла, 25а) в приватну власність земельну ділянку площею 
2,0000 га ріллі, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Канізька сільська рада), кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523883200:03:000:5325. 

 
1.71. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Тарабану Віктору Борисовичу площею 1,7185 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
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Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Кам’янська сільська 
рада). 

Передати громадянину Тарабану Віктору Борисовичу, жителю                        
с. Кам’януватка (вул. Шевченка, 26) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,7185 га під сільськогосподарськими та іншими господарськими 
будівлями та дворами, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Кам’янська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523882900:02:000:0453. 

 
1.72. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Каткову Олександру Олександровичу площею                
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області 
(Коробчинська сільська рада). 

Передати громадянину Каткову Олександру Олександровичу, жителю                                 
м. Київ, Київська область (вул. Проспект Возз’єднання, 3ю, кв.62) в приватну 
власність земельну ділянку 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 (Коробчинська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523886800:02:000:0459. 

 
1.73. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Вієру Андрію Андрійовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада). 

Передати громадянину Вієру Андрію Андрійовичу, жителю                            
с. Мартоноша (вул. О. Стегаря, 26) в приватну власність земельну ділянку 
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 
(Мартоноська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:02:000:0107. 

 
1.74. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Пономаренко Тамілі Валеріївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Дібрівська сільська 
рада). 

Передати громадянці Пономаренко Тамілі Валеріївні, жительці                              
с. Защита (вул. Зелена, 26) в приватну власність земельну ділянку площею 
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2,0000 га під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями та 
дворами, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Дібрівська сільська 
рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523881300:02:000:0071. 

 
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 проектів землеустрою та передачу  в  приватну 
власність земельних  ділянок громадянам для ведення особистого 

селянського господарства» 
 

№ 
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. 


