
НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від «26» листопада 2021 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, пров. Волкова, 10а.

Передати громадянці Зарудній Аллі Миколаївні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Гребешівка, 32), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:048:0041) 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. Волкова, 10а, 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 0,0850 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Білоглинська, 23/16.

Передати громадянці Тищенко Людмилі Миколаївні, жительці 
с. Пурпурівка (вул. Берегова, 9), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:160:0009) площею 0,0850 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. Білоглинська, 23/16, 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. Горького, 32.

Передати громадянину Філімонову Віктору Дмитровичу, жителю 
м. Новомиргород (вул. Горького, 32), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:029:0015) 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, 32, 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, вул. Транспортна, 29/2.

Передати громадянці Мироненко Лідії Олексіївні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Транспортна, 29/2), в приватну власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3523810100:50:023:0009) 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, 29/2, за рахунок земель житлової та громадської забудови.

1.5. 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. Широка, 16.

Передати громадянці Ходзіцькій Людмилі Григорівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Широка, 16), в приватну власність земельну ділянку
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(кадастровий № 3523810100:50:003:0033) 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. Широка, 16, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.

1.6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0627 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Шевченко, 25.

Передати громадянці Гриценко Раїсі Василівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Шевченко, 25), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523810100:50:003:0016) площею 0,0627 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. Шевченко, 25, за рахунок 
земель житлової та громадської забудови.

1.7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Листопадове, вул. Перемоги, 196.

Передати громадянину Сипливому Вадиму Петровичу, жителю 
с. Листопадове (вул. Перемоги, 196), в приватну власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3523884000:51:000:0614) площею 0,2200 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. Перемоги, 196, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.

1.8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
загальною площею 0,3500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходиться за адресою: 
смт. Капітанівка, вул. Революційна, 45.

Передати громадянці Шкроботько Валентині Григорівні, жительці 
смт. Капітанівка (вул. Революційна, 41б) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3500 га, в тому числі:

- 0,1500 га, під житловою забудовою одно -  та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,
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вул. Революційна, 45, за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
кадастровий № 3523855400:50:006:0053;

- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Революційна, 45, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:006:0052.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань землеустрою, екології та надрокористування.

Міський голова Ігор ЗАБАЖАН



НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від «26» листопада 2021 р. №

Про затвердження проектів землеустрою 
та передачу в приватну власність 
земельних ділянок громадянам

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 громадянину Закутіну Михайлу Васильовичу загальною площею 
0,7091 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Комарова.

Передати громадянину Закутіну Михайлу Васильовичу, жителю 
смт. Капітанівка (вул. Маяковського, 9) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,7091 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Комарова, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:017:0008.

1.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Крамар Олегу Івановичу загальною площею 
0,2000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська.

Передати громадянину Крамар Олегу Івановичу, жителю
смт. Капітанівка (вул. Промислова, 17в, кв.5) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська,
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за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:041:0004.

1.3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Величко Віктору Михайловичу загальною площею 
0,3000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська.

Передати громадянину Величко Віктору Михайловичу, жителю 
смт. Капітанівка (вул. Смілянська, 21) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:037:0068.

1.4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Руденку Роману Миколайовичу загальною площею 
0,2668 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська.

Передати громадянину Руденку Роману Миколайовичу, жителю 
с. Прищепівка (вул. Миру, 9) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,2668 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523855400:50:037:0070.

1.5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Руденку Миколі Васильовичу загальною площею 
0,1200 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Смілянська.

Передати громадянину Руденку Миколі Васильовичу, жителю
смт. Капітанівка (вул. Молодіжна, 5а) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Смілянська, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:020:0024.

1.6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Апостолу Олексію Андрійовичу загальною площею 
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська.

Передати громадянину Апостолу Олексію Андрійовичу, жителю
смт. Капітанівка (вул. Тишківська, 14а, кв. 1) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Тишківська,
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за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 
запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:041:0003.

1.7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Дерев’янку Олександру Вікторовичу загальною 
площею 0,6000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
смт. Капітанівка, вул. Г.Сагайдачного, 6.

Передати громадянину Дерев’янку Олександру Вікторовичу, жителю 
смт. Капітанівка (вул. Г.Сагайдачного, 6) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,6000 га, в тому числі:

- 0,1500 га під житловою забудовою одно -  та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: смт. Капітанівка, 
вул. Г.Сагайдачного, 6, за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523855400:50:037:0069;

- 0,4500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Г.Сагайдачного, 6, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:037:0067.

1.8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Мельницькій Наталії Іванівні загальною
площею 0,3003 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
смт. Капітанівка, пров. Смілянський, 29.

Передати громадянці Мельницькій Наталії Іванівні, жительці 
смт. Капітанівка (пров. Смілянський, 27) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3003 га, в тому числі:

- 0,1500 га під житловою забудовою одно -  та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: смт. Капітанівка, 
пров. Смілянський, 29, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523855400:50:014:0037;

- 0,1503 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: смт. Капітанівка, пров. Смілянський, 29, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:014:0036.
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1.9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Кулик Наталії Петрівні загальною площею 0,1348 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
смт. Капітанівка, вул. Промислова, б/н.

Передати громадянці Кулик Наталії Петрівні, жительці смт. Капітанівка 
(вул. Промислова,27, кв.10) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,1348 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Промислова, б/н, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523855400:50:037:0066.

1.10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Величко Валентині Олексіївні загальною площею 
0,2022 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, пров. Смілянський, 13.

Передати громадянці Величко Валентині Олексіївні, жительці 
смт. Капітанівка (вул. Смілянська, 21) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2022 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,
пров. Смілянський, 13, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523855400:50:014:0035.

1.11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Третяк Наталії Миколаївні загальною площею 0,2016 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
с. Прищепівка, вул. Вишнева, 15.

Передати громадянці Третяк Наталії Миколаївні, жительці
смт. Капітанівка (вул. Промислова, 17в, кв.9) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,2016 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Прищепівка, вул. Вишнева, 15, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523887300:51:000:0441.

1.12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Присяжній Галині Макарівні загальною площею 
0,1520 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Г.Сагайдачного, 19.

Передати громадянці Присяжній Галині Макарівні, жительці
смт. Капітанівка (вул. Молодіжна, 5) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1520 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,
вул. Г.Сагайдачного, 19, за рахунок земель сільськогосподарського
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призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523855400:50:037:0071.

1.13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Красілюк Олена Володимирівна загальною 
площею 0,3300 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Оситняжка, вул. Гетьманська, 73.

Передати громадянці Красілюк Олена Володимирівна, жительці 
м. Сміла (Черкаська область) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,3300 га, в тому числі:

- 0,1500 га під житловою забудовою одно -  та двоповерховою, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Оситняжка, 
вул. Гетьманська, 73, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523885200:51:000:0344;

- 0,1800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Гетьманська, 73, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0346.

1.14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Шаповал Наталії Петрівні загальною 
площею 0,4726 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Оситняжка, вул. Молодіжна, 10.

Передати громадянці Шаповал Наталії Петрівні, жительці с. Оситняжка 
(вул. Молодіжна, 10) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,4726 га, в тому числі:

- 0,2020 га під житловою забудовою одно -  та двоповерховою, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Оситняжка, 
вул. Молодіжна, 10, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885200:51:000:0349;

- 0,2706 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Молодіжна, 10, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0345.
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1.15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Салан Ларисі Олександрівні загальною 
площею 0,2700 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Оситняжка, вул. Молодіжна, 4.

Передати громадянці Салан Ларисі Олександрівні, жительці с. Оситняжка 
(вул. Молодіжна, 6) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,2700 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: с. Оситняжка, 
вул. Молодіжна, 4, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523885200:51:000:0357;

- 0,1700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Молодіжна, 4, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0359.

1.16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Кришень Лідії Василівні загальною
площею 0,8400 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Оситняжка, вул. Шкільна, 49.

Передати громадянці Кришень Лідії Василівні, жительці м. Жовті Води 
(Дніпропетровська область) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,8400 га, в тому числі:

- 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. Оситняжка, 
вул. Шкільна, 49, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885200:51:000:0347;

- 0,5900 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Шкільна, 49, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0343.

1.17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Бондаренку Івану Михайловичу загальною 
площею 1,8600 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для
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ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Оситняжка, пров. Степовий, 25.

Передати громадянину Бондаренку Івану Михайловичу, жителю 
с. Оситняжка (пров. Степовий, 25) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,8600 га, в тому числі:

- 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. Оситняжка, 
пров. Степовий, 25, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523885200:51:000:0360;

- 1,6100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, пров. Степовий, 25, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0351.

1.18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Ігнатьєву Віталію Васильовичу загальною 
площею 0,6300 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Оситняжка, вул. Гагаріна, 3.

Передати громадянину Ігнатьєву Віталію Васильовичу, жителю 
с. Оситняжка (вул. Гагаріна, 3) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,6300 га, в тому числі:

- 0,1700 га під житловою забудовою одно -  та двоповерховою, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Оситняжка, 
вул. Гагаріна, 3, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523885200:51:000:0355;

- 0,4600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Гагаріна, 3, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0354.

1.19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Слободяник Ларисі Сергіївні загальною площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Оситняжка, вул. Гагаріна, 29.

Передати громадянці Слободяник Ларисі Сергіївні, жительці 
с. Оситняжка (вул. Гагаріна, 29) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2500 га під житловою забудовою одно -  та
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двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: с. Оситняжка, вул. Гагаріна, 29, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523885200:51:000:0350.

1.20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Сафроновій Оксані Павлівні загальною площею 
0,4000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Писарівка, вул. Перемоги, б/н.

Передати громадянці Сафроновій Оксані Павлівні, жительці 
смт. Капітанівка (вул. Тишківська, 12, кв.3) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Писарівка, вул. Перемоги, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523885200:53:000:0010.

1.21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Салану Антону Миколайовичу загальною площею 
0,7000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Оситняжка, пров. Чехова, 17.

Передати громадянину Салану Антону Миколайовичу, жителю 
с. Оситняжка (вул. Молодіжна, 6) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,7000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Оситняжка, пров. Чехова, 17, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0356.

1.22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Романовичу Миколі Васильовичу загальною площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, 27.

Передати громадянину Романовичу Миколі Васильовичу, жителю 
с. Мартоноша (вул. Дружби, 27) в приватну власність земельну ділянку 
загальною 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. Мартоноша, вул. Дружби, 27, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523884400:51:000:0297.

1.23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Цуркану Ігорю Івановичу загальною площею
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0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: 
с. Мартоноша, вул. Перемоги, 124.

Передати громадянину Цуркану Ігорю Івановичу, жителю 
с. Мартоноша (вул. Перемоги, 124) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 124, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0293.

1.24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Цуркан Аллі Іванівні загальною 
площею 0,2939 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша, 
вул. Перемоги, 124.

Передати громадянці Цуркан Аллі Іванівні, жительці с. Мартоноша 
(вул. Перемоги, 124) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,2939 га, в тому числі:

- 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. Мартоноша, 
вул. Перемоги, 124, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523884400:51:000:0298;

- 0,0439 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 124, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0287.

1.25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Негара Агафії Василівні загальною
площею 0,5884 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Мартоноша, вул. Перемоги, 97.

Передати громадянці Негара Агафії Василівні, жительці с. Мартоноша 
(вул. Перемоги, 97) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,5884 га, в тому числі:

- 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. Мартоноша, 
вул. Перемоги, 97, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0288;
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- 0,3384 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Перемоги, 97, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0289.

1.26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Шахматовій Тетяні Миколаївні загальною 
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша, 
вул. Миру, 44.

Передати громадянці Шахматовій Тетяні Миколаївні, жительці 
с. Мартоноша (вул. Миру, 44) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,3700 га, в тому числі:

- 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. Мартоноша, 
вул. Миру, 44, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523884400:51:000:0246;

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за
адресою: с. Мартоноша, вул. Миру, 44, за рахунок земель
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0245.

1.27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Макаровій Любові Борисівні загальною 
площею 0,7853 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, та для ведення особисто селянського 
господарства, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша, вул. Степова, 35, 
пров. Вербовий, б/н.

Передати громадянці Макаровій Любові Борисівні, жительці
м. Кропивницький (вул. Попова, 26,корп.5, кв.44) в приватну власність земельні 
ділянки загальною площею 0,7853 га, в тому числі:

- 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. Мартоноша, 
вул. Степова,35, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523884400:51:000:0272;

- 0,1199 га багаторічних насаджень, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, пров. Вербовий, б/н, за рахунок земель
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0276;

- 0,4154 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Степова, 35, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0271.

1.28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Ільїну Г енадію Анатолійовичу загальною 
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша, 
вул. Григорія Нікори, 26.

Передати громадянину Ільїну Г енадію Анатолійовичу, жителю 
с. Мартоноша (вул. Григорія Нікори, 26) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі:

- 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. Мартоноша, 
вул. Григорія Нікори, 26, за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0294;

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Мартоноша, вул. Григорія Нікори, 26, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0292.

1.29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Бобейко Олені Вікторівні загальною
площею 1,0544 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, та для ведення особисто селянського 
господарства, які знаходяться за адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, 20, 
вул. Висока, 13.

Передати громадянці Бобейко Олені Вікторівні, жительці 
с. Мартоноша (вул. Дружби, 20) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,0544 га, в тому числі:

- 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. Мартоноша, 
вул. Дружби, 20, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884400:51:000:0278;
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- 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, 20, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0281;

- 0,6844 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Висока, 13, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884400:51:000:0283.

1.30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Охотович Віталію Юрійовичу загальною 
площею 1,0118 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, та для ведення особисто селянського 
господарства, які знаходяться за адресою: с. Панчеве, вул. Дружби, 28, 
вул. Хутірська, б/н.

Передати громадянину Охотович Віталію Юрійовичу, жителю 
с. Панчеве (вул. Дружби, 28) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 1,0118 га, в тому числі:

- 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. Панчеве, 
вул. Дружби, 28, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523885800:51:000:0422;

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за
адресою: с. Панчеве, вул. Хутірська, б/н, за рахунок земель
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0389;

- 0,7318 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Дружби, 28, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0387.

1.31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Тягай Петру Романовичу загальною 
площею 0,5100 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, та для ведення особисто селянського 
господарства, які знаходяться за адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 3, 
вул. Шевченка, б/н.

Передати громадянину Тягай Петру Романовичу, жителю
с. Панчеве (вул. Слави, 3) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5100 га, в тому числі:
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- 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. Панчеве, 
вул. Слави, 3, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0428;

- 0,0600 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 3, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0413;

- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0416.

1.32. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Печкуру Миколі Станіславовичу загальною 
площею 0,4273 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Панчеве, вул. Шевченка, 8.

Передати громадянину Печкуру Миколі Станіславовичу, жителю 
с. Панчеве (вул. Шевченка, 8) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,4273 га, в тому числі:

- 0,0950 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. Шевченка, 8, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0431;

- 0,3323 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Шевченка, 8, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0424.

1.33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Швець Г алині Василівні загальною 
площею 1,2100 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Панчеве, вул. Хутірська, 16.

Передати громадянці Швець Галині Василівні, жительці
с. Панчеве (вул. Хутірська, 16) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,2100 га, в тому числі:
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- 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. Панчеве, 
вул. Хутірська, 16, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0435;

- 0,9600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Хутірська, 16, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0390.

1.34. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Керасір Г анні Петрівні загальною 
площею 0,4469 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Панчеве, вул. Центральна, 12.

Передати громадянці Керасір Ганні Петрівні, жительці 
с. Панчеве (вул. Центральна, 12) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,4469 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: с. Панчеве, 
вул. Центральна, 12, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523885800:51:000:0440;

- 0,3469 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, 12, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0444.

1.35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Панкул Тетяні Єгорівні загальною
площею 0,5500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особисто селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Панчеве, вул. Садова, 27.

Передати громадянці Панкул Тетяні Єгорівні, жительці
с. Панчеве (вул. Садова, 27) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5500 га, в тому числі:

- 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. Панчеве, 
вул. Садова, 27, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що
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перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:51:000:0434;

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Садова, 27, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0437.

1.36. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Баркар Наталі Миколаївні загальною площею 
0,8600 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, б/н.

Передати громадянці Баркар Наталі Миколаївні, жительці с. Панчеве 
(вул. Широка, 23) в приватну власність земельну ділянку загальною площею 
0,8600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0441.

1.37. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Залевському Павлу Граціяновичу загальною площею 
0,7979 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 50.

Передати громадянину Залевському Павлу Граціяновичу, жителю
с. Панчеве (вул. Слави, 50) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,7979 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Слави, 50, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0430.

1.38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Грудніцькому Олександру Юрійовичу загальною 
площею 1,7000 га для ведення особистого селянського господарства, яка 
знаходиться за адресою: с. Панчеве, вул. Дружби, б/н.

Передати громадянину Залевському Павлу Граціяновичу, жителю
с. Панчеве (вул. Перемоги, 40) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 1,7000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Дружби, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523885800:51:000:0425.

1.39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Волчук Юлії Ігорівні загальною площею 0,3502 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 41.
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Передати громадянці Волчук Юлії Ігорівні, жительці с. Каніж 
(вул. Максима Чередника, 41) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 0,3502 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 41, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0410.

1.40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Волчук Юлії Ігорівні загальною площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: 
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 41.

Передати громадянці Волчук Юлії Ігорівні, жительці с. Каніж 
(вул. Максима Чередника, 41) в приватну власність земельну ділянку загальною 
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: с. Каніж, 
вул. Максима Чередника, 41, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0412.

1.41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Кокарчі Валентині Василівні загальною
площею 0,3600 га для індивідуального садівництва та для ведення особисто 
селянського господарства, які знаходяться за адресою: с. Каніж, 
вул. Берегова, 33.

Передати громадянці Кокарчі Валентині Василівні, жительці 
с. Каніж (вул. Берегова, 33) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,3600 га, в тому числі:

- 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Берегова, 33, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0389;

- 0,2400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Берегова, 33, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі. кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0395.

1.42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Борш Івану Володимировичу загальною 
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Каніж, 
вул. Максима Чередника, 95.
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Передати громадянину Борш Івану Володимировичу, жителю 
с. Каніж (вул. Максима Чередника, 95) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі:

- 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, 95, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0394;

- 0,1200 га багаторічних насаджень, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 95, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0388.

1.43. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Кокошу Сергію Романовичу загальною 
площею 0,7084 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Каніж, вул. Берегова, 35.

Передати громадянину Кокошу Сергію Романовичу, жителю
с. Каніж (вул. Берегова, 35) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,7084 га, в тому числі:

- 0,2000 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. Берегова, 35, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883200:51:000:0390;

- 0,5084 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Берегова, 35, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0393.

1.44. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Юрченко Олені Павлівні загальною 
площею 0,5200 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Каніж, вул. Соборна, 62.

Передати громадянці Юрченко Олені Павлівні, жительці 
с. Каніж (вул. Соборна, 62) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5200 га, в тому числі:
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- 0,1500 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. Соборна, 62, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883200:51:000:0398;

- 0,3700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Соборна, 62, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0377.

1.45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Барабанчик Лілії Олександрівні загальною 
площею 0,5102 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Каніж, вул. Соборна, 44.

Передати громадянці Барабанчик Лілії Олександрівні, жительці 
с. Каніж (вул. Світла, 21) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,5102 га, в тому числі:

- 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. Соборна, 44, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0372;

- 0,2602 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Соборна, 44, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0367.

1.46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Романченку Анатолію Вікторовичу загальною площею
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів, вул. Мічуріна, б/н.

Передати громадянину Романченку Анатолію Вікторовичу, жителю 
с. Петроострів (вул. Левбальська) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 1,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, вул. Мічуріна, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0215.

1.47. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Войтову Павлу Миколайовичу загальною площею
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2.0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів.

Передати громадянину Войтову Павлу Миколайовичу, жителю
с. Петроострів (вул. Перемоги, 22) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0206.

1.48. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Войтову Юрію Миколайовичу загальною площею
2.0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів.

Передати громадянину Войтову Юрію Миколайовичу, жителю
с. Петроострів (вул. Перемоги, 22) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0208.

1.49. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Галеті Віталію Васильовичу загальною площею
2.0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів.

Передати громадянину Галеті Віталію Васильовичу, жителю
с. Петроострів (вул. Перемоги, 10) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0220.

1.50. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Дулі Олександру Юрійовичу загальною площею
2.0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів.

Передати громадянину Дулі Олександру Юрійовичу, жителю
с. Петроострів (вул. Перемоги, 72) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0205.

1.51. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Дулі Тетяні Леонідівні загальною площею 2,0000 га для
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ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
с. Петроострів.

Передати громадянці Дулі Тетяні Леонідівні, жительці с. Петроострів 
(вул. Перемоги, 72) в приватну власність земельну ділянку загальною площею
2.0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0210.

1.52. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Кузьменко Наталії Сергіївні загальною площею 
1,4800 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів, вул. Сонячна, б/н.

Передати громадянці Кузьменко Наталії Сергіївні, жительці
с. Петроострів (вул. Сонячна) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 1,4800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, вул. Сонячна, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0217.

1.53. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Кононенко Оксані Павлівні загальною площею 
1,1062 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів, вул. Левбальська, б/н.

Передати громадянці Кононенко Оксані Павлівні, жительці
с. Петроострів (вул. Левбальська, 12) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 1,1062 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, Левбальська, б/н, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0201.

1.54. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Бондаренко Майї Миколаївні загальною площею
2.0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів.

Передати громадянці Бондаренко Майї Миколаївні, жительці
с. Петроострів (вул. Перемоги, 15) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0202.

1.55. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Качур Наталії Олегівні загальною площею 2,0000 га для
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ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
с. Петроострів.

Передати громадянці Качур Наталії Олегівні, жительці с. Петроострів 
(вул. Перемоги, 69) в приватну власність земельну ділянку загальною площею
2.0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0211.

1.56. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Хищенко Катерині Федорівні загальною площею
2.0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Петроострів.

Передати громадянці Хищенко Катерині Федорівні, жительці 
с. Петроострів (вул. Перемоги, 33) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Петроострів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0216.

1.57. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Ткаченку Якову Федоровичу загальною 
площею 0,8585 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Петроострів, вул. Бузкова, 29 та вул. Бузкова, б/н.

Передати громадянину Ткаченку Якову Федоровичу, жителю
с. Петроострів (вул.Бузкова, 29) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,8585 га, в тому числі:

- 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. Петроострів, 
вул. Бузкова, 29, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523886000:51:000:0199;

- 0,6085 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, вул. Бузкова, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0170.

1.58. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Заїць Клавдії Хомівні загальною 
площею 0,7438 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для
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ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Петроострів, вул. Центральна, 8.

Передати громадянці Заїць Клавдії Хомівні, жительці с. Петроострів 
(вул. Центральна, 8) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,7438 га, в тому числі:

- 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. Петроострів, 
вул. Центральна, 8, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523886000:51:000:0196;

- 0,4938 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, вул. Центральна, 8, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0198.

1.59. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Войтов Ніні Трохимівні загальною
площею 0,6939 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Петроострів, вул. Сонячна, 48.

Передати громадянці Войтов Ніні Трохимівні, жительці с. Петроострів 
(вул. Сонячна, 48) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 
0,6939 га, в тому числі:

- 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. Петроострів, 
вул. Сонячна, 48, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:51:000:0204;

- 0,4439 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Петроострів, вул. Сонячна, 48, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886000:51:000:0209.

1.60. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Балану Роману Васильовичу загальною площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Франка, б/н.

Передати громадянину Балану Роману Васильовичу, жителю 
м. Новомиргород (вул. Франка, 5) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,1000 га під житловою забудовою одно -  та
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двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Франка, б/н, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523810100:50:054:0031.

1.61. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Головченко Ірині Миколаївні загальною площею 
0,0788 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Шевченка, 13/10.

Передати громадянці Г оловченко Ірині Миколаївні, жительці
м. Новомиргород (вул. Шевченка, 12) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,0788 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, 13/10, за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:50:009:0006.

1.62. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Ходзіцькій Людмилі Григорівні загальною площею 
0,2016 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: м. 
Новомиргород, вул. Широка, 16.

Передати громадянці Ходзіцькій Людмилі Григорівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Широка, 16) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2016 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Широка, 16, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523810100:50:003:0032.

1.63. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Кравець Валентині Василівні загальною площею 
0,2156 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Франка.

Передати громадянці Кравець Валентині Василівні, жительці
м. Новомиргород (вул. Франка, 46) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2156 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Франка, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:054:0042.

1.64. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Коротнюку Володимиру Васильовичу загальною
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площею 0,1200 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, пров. Ірини Омельчук, 12.

Передати громадянину Коротнюку Володимиру Васильовичу, жителю 
м. Новомиргород (пров. Ірини Омельчук, 12) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, 
яка розташована за адресою: м. Новомиргород, пров. Ірини Омельчук, 12, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:055:0789.

1.65. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Дацькому Віталію Анатолійовичу загальною площею 
0,0500 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: 
м. Новомиргород, пров. Можайського.

Передати громадянину Дацькому Віталію Анатолійовичу, жителю 
м. Новомиргород (вул. Зарічна, 3/23) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,0500 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: м. Новомиргород, пров. Можайського, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:132:0016.

1.66. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Кочерзі Катерині Іванівні загальною площею 
0,4200 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Зоряна, 74.

Передати громадянці Кочерзі Катерині Іванівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Зоряна, 74) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,4200 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: м. Новомиргород, вул. Зоряна, 74, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:50:196:0010.

1.67. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Цілуйко Аллі Іванівні загальною 
площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Бирзулове, вул. Чкалова, 12.

Передати громадянці Цілуйко Аллі Іванівні, жительці с. Бережинка, 
Кропивницький район (вул. Гагаріна, 127) в приватну власність земельні 
ділянки загальною площею 0,3000 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: с. Бирзулове, 
вул. Чкалова, 12, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що
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перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523810100:51:000:0036;

- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Бирзулове, вул. Чкалова, 12, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523810100:51:000:0037.

1.68. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянину Шаповалу Олександру Івановичу загальною 
площею 0,1493 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: м. Новомиргород, 
вул. Залізнична, 11/6.

Передати громадянину Шаповалу Олександру Івановичу, жителю 
м. Новомиргород ( вул. Залізнична, 11/6) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,1493 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. Залізнична, 11/6, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523810100:50:077:0036;

- 0,0493 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: м. Новомиргород, вул. Залізнична, 11/6, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523810100:50:077:0027.

1.69. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Мельнику Анатолію Володимировичу загальною 
площею 1,2000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Василівка, вул. Шевченка, 34.

Передати громадянину Мельнику Анатолію Володимировичу, жителю 
с. Василівка (вул. Шевченка, 34) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,2000 га, в тому числі:

- 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. Василівка, 
вул. Шевченка, 34, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523881300:53:000:0016;

- 0,9500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Василівка, вул. Шевченка, 34, за рахунок земель
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523881300:53:000:0017.

1.70. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Іванченку Миколі Вікторовичу загальною 
площею 1,5900 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Миколаївка, вул. Степова, 25.

Передати громадянину Іванченку Миколі Вікторовичу, жителю 
м. Кропивницький, Кіровоградська область (вул. Антонова, 40) в приватну 
власність земельні ділянки загальною площею 1,5900 га, в тому числі:

- 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. Миколаївка, 
вул. Степова, 25, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883600:53:000:0024;

- 1,3400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Миколаївка, вул. Степова, 25, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:53:000:0025.

1.71. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Грузденку Володимиру Івановичу загальною 
площею 0,5600 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Миколаївка, вул. Степова, 65.

Передати громадянину Грузденку Володимиру Івановичу, жителю 
м. Кропивницький, Кіровоградська область (просп. Університетський, 33, 
кв.73) в приватну власність земельні ділянки загальною площею 0,5600 га, в 
тому числі:

- 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. Миколаївка, 
вул. Степова, 26, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:53:000:0027;

- 0,3100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Миколаївка, вул. Степова, 26, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:53:000:0028.
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1.72. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Купрієнку Валентину Івановичу загальною 
площею 1,1700 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Миколаївка, вул. Степова, б/н.

Передати громадянину Купрієнку Валентину Івановичу, жителю 
с. Рубаний Міст (вул. Центральна, 39) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 1,1700 га, в тому числі:

- 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. Миколаївка, 
вул. Степова, б/н, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:53:000:0019;

- 0,9200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Миколаївка, вул. Степова, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:53:000:0026.

1.73. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Ткаченку Юрію Андрійовичу загальною 
площею 0,7697 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Коробчине, вул. Гагаріна, 30.

Передати громадянину Ткаченку Юрію Андрійовичу, жителю 
с. Коробчине (вул. Гагаріна, 30) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,7697 га, в тому числі:

- 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. Коробчине, 
вул. Гагаріна, 30, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883600:51:000:0101;

- 0,9200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Гагаріна, 30, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0102.

1.74. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Ткаченко Людмилі Іванівні загальною 
площею 0,4374 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для
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ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Коробчине, вул. Шевченка, 4.

Передати громадянці Ткаченко Людмилі Іванівні, жительці
с. Коробчине (вул. Шевченка, 4) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,4374 га, в тому числі:

- 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. Коробчине, 
Шевченка, 4, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883600:51:000:0095;

- 0,1874 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. . Шевченка, 4, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0094.

1.75. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Каптенару Дмитру Григоровичу загальною 
площею 0,1217 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Коробчине, вул. Гагаріна, 22.

Передати громадянину Каптенару Дмитру Г ригоровичу, жителю 
с. Коробчине (вул. Гагаріна, 22) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,1217 га, в тому числі:

- 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. Коробчине, 
вул. Гагаріна, 22, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883600:51:000:0108;

- 0,8717 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Гагаріна, 22, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0112.

1.76. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Булац Василю Васильовичу загальною 
площею 0,3700 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Миколаївка, 
вул. Степова, б/н.



29

Передати громадянину Булац Василю Васильовичу, жителю 
с. Миколаївка (вул. Степова, 8) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3700 га, в тому числі:

- 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. Миколаївка, 
вул. Степова, б/н, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883600:53:000:0020;

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за
адресою: с. Миколаївка, вул. Степова, б/н, за рахунок земель
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:53:000:0021.

1.77. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Каптенару Івану Дмитровичу загальною 
площею 0,7079 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, та для ведення особистого селянського 
господарства, які знаходяться за адресою: с. Коробчине, вул. Гагаріна, 4а, 
вул. Кленова, б/н.

Передати громадянину Каптенару Івану Дмитровичу, жителю
с. Коробчине (вул. вул. Гагаріна, 4а) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,7079 га, в тому числі:

- 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. Коробчине, 
вул. Гагаріна, 4а, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883600:51:000:0118;

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за
адресою: с. Коробчине, вул. Гагаріна, 4а, за рахунок земель
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0111;

- 0,8717 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Кленова, б/н, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523883600:51:000:0109.

1.78. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Безмеліцину Григорію Васильовичу загальною 
площею 0,7200 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для
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ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Рубаний Міст, пров. Набережний, 16.

Передати громадянину Безмеліцину Григорію Васильовичу, жителю 
с. Рубаний Міст (пров. Набережний, 16) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,7200 га, в тому числі:

- 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. Рубаний Міст, 
пров. Набережний, 16, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523886800:51:000:0107;

- 0,4700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Рубаний Міст, пров. Набережний, 16, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:51:000:0109.

1.79. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Савраненку Віктору Васильовичу загальною 
площею 0,3206 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та , для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Рубаний Міст, 
вул. Незалежності, 209.

Передати громадянину Савраненку Віктору Васильовичу, жителю 
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 209) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3206 га, в тому числі:

- 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. Рубаний Міст, 
вул. Незалежності, 209, за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886800:51:000:0110;

- 0,0706 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, 209, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523886800:51:000:0113.

1.80. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Осипенко Ларисі Миколаївні загальною площею 
1,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Щербатівка.

Передати громадянці Осипенко Ларисі Миколаївні, жительці 
с. Рубаний Міст (вул. Незалежності, 114) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 1,0000 га пасовищ, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Щербатівка, за
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рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:55:000:0003.

1.81. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Жежкунець Валентині Михайлівні загальною площею 
0,4359 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Рубаний Міст.

Передати громадянці Жежкунець Валентині Михайлівні, жительці 
м. Дніпро, Дніпропетровська область (вул. Вознюка, 1б, кв9) в приватну 
власність земельну ділянку загальною площею 0,4359 га ріллі, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Рубаний 
Міст, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають 
у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 3523886800:51:000:0103.

1.82. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Довгенку Сергію Михайловичу загальною 
площею 0,4800 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Турія, вул. Марії Демченко,8.

Передати громадянину Довгенку Сергію Михайловичу, жителю 
м. Київ, Київська область (вул. В.Касіяна, 10, кв.186) в приватну власність 
земельні ділянки загальною площею 0,4800 га, в тому числі:

- 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. Турія, 
вул. Марії Демченко,8, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523887600:51:000:0745;

- 0,2300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Турія, вул. Марії Демченко,8, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887600:51:000:0746.

1.83. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Бір’євій Світлані Пилипівні загальною площею 
0,1500 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: смт. Капітанівка, вул. Івана Франка, 3.

Передати громадянці Бір’євій Світлані Пилипівні, жительці
смт. Капітанівка (вул. Вокзальна, 10, кв.4) в приватну власність земельну 
ділянку загальною площею 0,1500 га ріллі, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,
вул. Івана Франка, 3, за рахунок земель сільськогосподарського призначення,
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що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523855400:50:037:0072.

1.84. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Євстафієвій Наталії Петрівні загальною 
площею 0,4500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 68.

Передати громадянці Євстафієвій Наталії Петрівні, жительці
м. Новомиргород (вул. Волкова, 8) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,4500 га, в тому числі:

- 0,1500 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, 68, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883400:51:000:0259;

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Костянтинівка, вул. Шевченка, 68, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883400:51:000:0260.

1.85. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Ніколаєнко Ірині Миколаївні загальною площею 
0,3114 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Ганнівка, вул. Берегова, б/н.

Передати громадянці Ніколаєнко Ірині Миколаївні, жительці
м. Запоріжжя, Запорізька область (пр. Маяковського, 24а) в приватну власність 
земельну ділянку загальною площею 0,3114 га ріллі, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Ганнівка, 
вул. Берегова, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523883400:53:000:0032.

1.86. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Ткаченку Валентину Івановичу загальною площею 
0,0111 га для індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: 
с. Костянтинівка, вул. Вокзальна, 24.

Передати громадянину Ткаченку Валентину Івановичу, жителю 
с. Костянтинівка (вул. Вокзальна, 24) в приватну власність земельну ділянку 
загальною площею 0,0111 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка 
розташована за адресою: с. Костянтинівка, вул. Вокзальна, 24, за рахунок
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земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883400:51:000:0261.

1.87. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Звіряці Володимиру Зіновійовичу загальною площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за 
адресою: с.Андріївка, вул. Шевченка, 90.

Передати громадянину Звіряці Володимиру Зіновійовичу, жителю 
с.Андріївка (вул. Шевченка, 90) в приватну власність земельну ділянку 
загальною 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.Андріївка, вул. Шевченка, 90, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523884000:52:000:0039.

1.88. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Гульку Михайлу Володимировичу загальною 
площею 0,3706 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Андріївка, пров. Шевченка, 25.

Передати громадянину Гульку Михайлу Володимировичу, жителю 
с. Андріївка (пров. Шевченка, 25) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,3706 га, в тому числі:

- 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. Андріївка, 
пров. Шевченка, 25, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523884000:52:000:0106;

- 0,1206 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Андріївка, пров. Шевченка, 25, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523884000:52:000:0102.

1.89. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Гладуняк Валерії Віталіївні загальною площею 
0,2136 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Листопадове, вул. Молодіжна, б/н.

Передати громадянці Гладуняк Валерії Віталіївні, жительці
с. Бережинка, Кропивницький район(вул. Лесі Українки, 28 ) в приватну 
власність земельну ділянку загальною площею 0,2136 га ріллі, для ведення
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особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 
с. Листопадове, вул. Молодіжна, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884000:51:000:0479.

1.90. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянці Г оловань Наталії Степанівні загальною 
площею 0,2928 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: с. Тишківка, 
вул. Перемоги, 109.

Передати громадянці Головань Наталії Степанівні, жительці
с. Тишківка ( вул. Садова, 85) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,2928 га, в тому числі:

- 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. Тишківка, 
вул. Перемоги, 109, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523887300:51:000:0427;

- 0,0428 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 
адресою: с. Тишківка, вул. Перемоги, 109, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523887300:51:000:0419.

1.91. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Підлубному Володимиру Олександровичу загальною 
площею 0,5760 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Каніж, вул. Максима Чередника, 77.

Передати громадянину Підлубному Володимиру Олександровичу, 
с. Каніж (вул. Максима Чередника, 77) в приватну власність земельні ділянки 
загальною площею 0,5760 га, в тому числі:

- 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, 77, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки: 
3523883200:51:000:0403;

- 0,3260 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Каніж, вул. Максима Чередника, 77, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:51:000:0402.
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1.92. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянці Г акман Г анні Сергіївні загальною
площею 0,4500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою: 
с. Оситняжка, вул. Гетьманівська, 18.

Передати громадянці Гакман Ганні Сергіївні, с. Оситняжка 
(вул. Гетьманівська, 18) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 0,4500 га, в тому числі:

- 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. Оситняжка, 
вул. Гетьманівська, 18, за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі, кадастровий номер земельної ділянки:
3523885200:51:000:0364;

- 0,2500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Гетьманівська, 18, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, 
кадастровий номер земельної ділянки: 3523885200:51:000:0362.

1.93. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Шумейко Тетяні Василівні загальною площею 
1,1400 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: с. Пенькине, вул. Садова.

Передати громадянці Шумейко Тетяні Василівні, жительці
с. Пенькине (вул. Садова) в приватну власність земельну ділянку загальною 
площею 1,1400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою с. Пенькине, вул. Садова, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі, кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523880400:53:000:5565.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
землеустрою, екології та надрокористування.

Міський голова Ігор ЗАБАЖАН
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Дванадцята сесія восьмого скликання
Поіменне голосування з питання

«Про затвердження проектів землеустрою та передачу в приватну 
власність земельних ділянок громадянам»

№
п/п

ПІБ За П роти У трим
ався

Не
приймав

участі

Відсут
ній

П ідпис

1 Б а р в ін о к  О льга  Іва н івн а

2 Б о гд а н ю к  Іва н  В о л о д и м и р о ви ч

3 Б іл о б р о в  Ю р ій  А н а т о л ій о ви ч

4 В а к ул ен к о  В о л о д и м и р  П ет р о ви ч

5 В а си л ен к о  Г а л и н а  М и к о л а ївн а

6 Г о р о ви й  В ік т о р  В о л о д и м и р о ви ч

7 Г ум ен ю к  О лена  Б о р и сівн а

8 Д е р е в 'я н к о  О лексан др  В ік т о р о ви ч

9 Д р а н и й  О лег О лексан дрови ч

1 0 К о л о м ієц ь  О лексан др  Я к о ви ч

11 К у ш н ір ч ук  Я р о сл а в  В ік т о р о ви ч

1 2 Л а за р єв  О лексан др  В а л ер ій о ви ч

1 3 Л у ч к о  О ксан а  Ю р іївн а

1 4 М о к р и ц ьк и й  О лексан др  В а л ен т и н о ви ч

1 5 Н ем и р о вськ и й  А н а т о л ій  Б о р и со ви ч

1 6 Н ем и р о вськ и й  Я к ів  Б о р и со ви ч

1 7 Н ік о л а єв  І го р  С ергій ови ч

1 8 Н ер уш  М и к о л а  М и к о л а й о ви ч

1 9 П іст о л ь  С ергій  Іва н о ви ч

2 0 П о л я к о в  В л а д и сл а в  О лексій ови ч

2 1 С н іса р ен ко  В іт а л ій  А р к а д ій о ви ч

2 2 С т оя н ов  Ю р ій  Л ео н ід о ви ч

2 3 Т ат аров Л е о н ід  О лексій ови ч

2 4 Ф ран ц іш ко  А н д р ій  А н а т о л ій о ви ч

2 5 Ч орн ом ор Л ю д м и л а  А н а т о л іївн а

2 6 Щ ер б а ч ен к о  В а л ен т и н  В а л ен т и н о ви ч

М іс ь к и й  г о л о в а  З а б а ж а н  І г о р  В а л е р ій о в и ч
В С Ь О Г О

Г олова постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, етики, 
законності, прав людини
та регламенту __________ Лучко О.О.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЗАБАЖАН І.В.



НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від «26» листопада 2021 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 Михайлюк Олесі Сергіївні площею 1,3000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська сільська 
рада).

Передати громадянці Михайлюк Олесі Сергіївні, жительці с. Панчеве 
(вул. Широка, 11) в приватну власність земельну ділянку площею 1,3000 га під 
сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, 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: 3523885800:02:000:0948.

1.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянці Декусар Наталії Іванівні загальною площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, які знаходяться за адресою:
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Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська сільська 
рада).

Передати громадянці Декусар Наталії Іванівні, жительці с. Панчеве 
(вул. Солдатська, 118) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 2,0000 га, в тому числі:

- 1,2000 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: 
3523885800:02:000:0909;

- 0,8000 га ріллі, 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. Солдатська, 69), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523885800:51:000:0408.

1.3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянці Андрейченко Вікторії Олександрівні площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Канізька сільська 
рада).

Передати громадянці Андрейченко Вікторії Олександрівні, жительці 
с. Каніж (вул. Зоря, 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 (Канізька сільська 
рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523883200:02:000:0113.

1.4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянину Заїці Олександру Володимировичу площею 0,4738 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Капітанівська сільська 
рада, пров. Смілянський, б/н).

Передати громадянину Заїці Олександру Володимировичу, жителю 
смт. Капітанівка (пров. Смілянський, 20) в приватну власність земельну ділянку 
площею 0,4738 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Капітанівська сільська рада, пров. Смілянський, б/н), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523855400:02:001:0006.

1.5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянину Садовому Іллі Васильовичу площею 1,3391 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:
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Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Капітанівська сільська 
рада, вул. Садова, б/н).

Передати громадянину Садовому Іллі Васильовичу, жителю
смт. Капітанівка (вул. Садова, б/н) в приватну власність земельну ділянку 
площею 1,3391 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Капітанівська сільська рада, вул. Садова, б/н), кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523855400:02:000:0066.

1.6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Дмитруку Володимиру Петровичу площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: Новомиргородська 
міська рада Кіровоградської області (Капітанівська сільська рада, с. Рівне, 
вул. Садова, 2) та загальною площею 0,8764 га для ведення особистого 
селянського господарства, які знаходяться за адресою: Новомиргородська 
міська рада Кіровоградської області (Капітанівська сільська рада, с.Рівне, 
вул.Степова, б/н).

Передати громадянину Дмитруку Володимиру Петровичу, жителю 
с. Рівне (вул. Садова, 2) в приватну власність земельні ділянки загальною 
площею 1,1264 га, в тому числі:

- 0,2500 га під житловою забудовою одно -  та двоповерховою), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, (Капітанівська сільська рада, с. Рівне, вул. Садова, 2), кадастровий 
номер земельної ділянки: 3523855400:02:000:0065;

- 0,1908 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області
(Капітанівська сільська рада, с.Рівне, вул. Степова, б/н), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523855400:02:000:0064;

- 0,6856 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 
на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області
(Капітанівська сільська рада, с.Рівне, вул. Степова, б/н), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523855400:02:000:0062.

1.7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянці Самолюк Марії Федорівні площею 1,2000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська сільська 
рада).
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Передати громадянці Самолюк Марії Федорівні, жительці с. Панчеве 
(вул. Франка, 42) в приватну власність земельну ділянку площею 1,2000 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: 3523885800:02:000:0783.

1.8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянину Декусар Івану Захаровичу площею 1,2000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська сільська 
рада).

Передати громадянину Декусар Івану Захаровичу, жителю с. Панчеве 
(вул. Солдатська, 118) в приватну власність земельну ділянку площею 1,2000 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: 3523885800:02:000:0879.

1.9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянину Згривцю Олегу Миколайовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Канізька сільська 
рада).

Передати громадянину Згривцю Олегу Миколайовичу, жителю 
м. Кропивницький (вул. 50 років Жовтня, 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 (Канізька сільська рада), кадастровий номер земельної 
ділянки: 3523883200:02:000:0112.

1.10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Руденку Анатолію Анатолійовичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Канізька сільська 
рада).

Передати громадянину Руденку Анатолію Анатолійовичу, жителю 
с. Черняхівка, Кропивницький район (вул. Миру, 49) 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: 3523883200:02:000:0102.
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1.11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Сочінському Олександру Федоровичу площею
1.2000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська 
сільська рада).

Передати громадянину Сочінському Олександру Федоровичу, жителю 
с. Панчеве (вул. Франка, 42) в приватну власність земельну ділянку площею
1.2000 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: 
3523885800:02:000:0911.

1.12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Бендеус Сергію Миколайовичу площею 1,1690 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська сільська 
рада).

Передати громадянину Бендеус Сергію Миколайовичу, жителю 
с. Панчеве (вул. Солдатська, 31) в приватну власність земельну ділянку площею 
1,1690 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: 
3523885800:02:000:0726.

1.13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Сипливому Вадиму Петровичу площею 1,1200 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Листопадівська 
сільська рада).

Передати громадянину Сипливому Вадиму Петровичу, жителю 
с. Панчеве (вул. Перемоги, 196) в приватну власність земельну ділянку площею 
1,1200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 
території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Листопадівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523884000:02:002:5901.

1.14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Неживенко Оксані Олександрівні площею 0,6000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:
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Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Пурпурівська сільська 
рада).

Передати громадянці Неживенко Оксані Олександрівні, жительці 
м. Новомирогород (вул. Петра Біби, 81) в приватну власність земельну ділянку 
площею 0,6000 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), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886500:02:000:0189.

1.15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Флорі Любові Павлівні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада).

Передати громадянці Флорі Любові Павлівні, жительці 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: 3523884400:02:000:0079.

1.16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Котляру Павлу Олексійовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Мартоноська сільська 
рада).

Передати громадянину Котляру Павлу Олексійовичу, жителю 
с. Турія 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: 3523884400:02:000:0081.

1.17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянину Сосницькому Олександру Олександровичу площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та площею 0,0,1200 га 
для індивідуального садівництва, які знаходяться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (м. Новомиргород, 
вул. Гребешівка, б/н).

Передати громадянину Сосницькому Олександру Олександровичу, 
жителю м. Новомиргород (вул. Є. Присяжного, 37/6, кв.65) в приватну 
власність земельні ділянки загальною площею 0,2200 га, в тому числі:
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- 0,1000 га під житловою забудовою одно -  та двоповерховою), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, (м. Новомиргород, вул. Гребешівка, б/н), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:143:0002;

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (м. Новомиргород, 
вул. Гребешівка, б/н), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:143:0003.

1.18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Мухтарову Миколі Олександровичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада).

Передати громадянину Мухтарову Миколі Олександровичу, жителю 
м. Новомиргород (вул. Соборності, 258) 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: 
3523810100:02:000:0050.

1.19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Рішняк Аллі Володимирівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада).

Передати громадянці Рішняк Аллі Володимирівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Павла Афанасьєва, 47, кв.3) 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: 3523810100:02:000:0053.

1.20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Сипливій Тетяні Леонідівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянці Сипливій Тетяні Леонідівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Транспортна, 13) 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: 
3523886000:02:000:0539.

1.21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Ющук Олені Валеріївні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянці Ющук Олені Валеріївні, жительці 
с. Петроострів (вул. Сонячна, 50) 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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0532.

1.22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Шевченко Олені Сергіївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянці Шевченко Олені Сергіївні, жительці 
с. Петроострів (вул. Чкалова, 1) 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: 3523886000:02:000:0530.

1.23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Чорногал Катерині Сергііївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянці Чорногал Катерині Сергііївні, жительці 
с. Петроострів (вул. Бузкова, 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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0528.
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1.24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Ареп’євій Катерині Юріївні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянці Ареп’євій Катерині Юріївні, жительці 
с. Петроострів (вул. Левбальська, 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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0536.

1.25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Фроловій Аллі Олексіївні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянці Фроловій Аллі Олексіївні, жительці 
с. Петроострів (вул. Перемоги, 11) 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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0527.

1.26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Чорногал Тетяні Григорівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянці Чорногал Тетяні Григорівні, жительці 
с. Петроострів (вул. Бузкова, 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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0529.

1.27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Сисі Михайлу Вікторовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою:
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Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянину Сисі Михайлу Вікторовичу, жителю
с. Петроострів (вул. Центральна, 19) 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: 3523886000:02:000:0535.

1.28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Шевченку Олександру Миколайовичу площею
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області
(Петроострівська сільська рада).

Передати громадянину Шевченку Олександру Миколайовичу, жителю 
с. Петроострів (вул. Мічуріна, 4) 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: 3523886000:02:000:0534.

1.29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Кононенку Павлу Юрійовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянину Кононенку Павлу Юрійовичу, жителю 
с. Петроострів (вул. Левбальська, 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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0531.

1.30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Войтову Василю Аврамовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянину Войтову Василю Аврамовичу, жителю 
с. Петроострів (вул. Набережна, 12) в приватну власність земельну ділянку 
площею 2,0000 га багаторічних насаджень, для ведення особистого селянського
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господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Петроострівська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523886000:02:000:0516.

1.31. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Коровіцькому Сергію Віталійовичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянину Коровіцькому Сергію Віталійовичу, жителю 
с. Петроострів (вул. Бузкова, 19) 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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки:
3523886000:02:000:0533.

1.32. Передати громадянці Кірєєвій Ользі Іванівні, жительці
м. Новомиргород (вул. Зарічна, 49) 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 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки:
3523810100:02:000:5628.

1.33. Передати громадянці Венгуренко Валентині Володимирівні,
жительці м. Новомиргород (вул. Вищевигінна, 40) 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 (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:001:5615.

1.34. Передати громадянці Лисенко Оксані Олександрівні, жительці
м. Новомиргород (вул. Є. Присяжного, 21/56, кв.85) 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 (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:5630.

1.35. Передати громадянці Косташ Галині Федорівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Зоряна, 132) в приватну власність земельну ділянку
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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 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:5617.

1.36. Передати громадянці Понедєльник Галині Антонівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Гастелло, 29) 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 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:5616.

1.37. Передати громадянці Зінзюрі Валентині Миколаївні, жительці 
м. Новомиргород (пров. Щорса, 9) 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 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:5619.

1.38. Передати громадянці Забудько Людмилі Семенівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Є. Присяжного, 10, кв.53) 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 (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:5458.

1.39. Передати громадянці Забудько Ользі Іванівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Котляревського, 17) 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 (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:5622.

1.40. Передати громадянці Чорнозуб Тетяні Олександрівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Калініна, 16) 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
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(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:5624.

1.41. Передати громадянці Коваленко Вікторії Іванівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Маяковського, 38, кв.50) 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 (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:5620.

1.42. Передати громадянину Косташ Олександру Миколайовичу, жителю 
м. Новомиргород (вул. Зоряна, 132) 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 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:5625.

1.43. Передати громадянину Кірєєву Олександру Миколайовичу, жителю 
м. Новомиргород (вул. Зарічна, 49) 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 
(Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:5626.

1.44. Передати громадянину Венгуренку Валерію Олександровичу, 
жителю м. Новомиргород (вул. Вищевигінна, 40) 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 (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:5629.

1.45. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Казановій Ірині Вікторівні площею 0,4623 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Капітанівська сільська 
рада).

Передати громадянці Казановій Ірині Вікторівні, жительці 
смт. Капітанівка (пров. Смілянський, 24) в приватну власність земельну ділянку 
площею 0,4623 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі
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на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Капітанівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523854000:02:001:0007.

1.46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Білій Тетяні Миколаївні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Коробчинська сільська 
рада).

Передати громадянці Білій Тетяні Миколаївні, жительці 
с. Коробчине (вул. Перспективна, 20) 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: 
3523883600:02:000:0056.

1.47. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Кириловій Анні Сергіївні площею 0,3207 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада).

Передати громадянці Кириловій Анні Сергіївні, жительці 
м. Крипивницький (вул. Шатила, 3, кв.128) в приватну власність земельну 
ділянку площею 0,3207 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: 3523886800:02:000:0242.

1.48. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Жежкунець Валентині Михайлівні площею 1,2331 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада).

Передати громадянці Жежкунець Валентині Михайлівні, жительці 
м. Дніпро, Дніпропетровська область (вул. Вознюка, 1б, кв.9) в приватну 
власність земельну ділянку площею 1,2331 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: 3523886800:02:000:0259.
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1.49. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Любарській Любові Станіславівні площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянці Любарській Любові Станіславівні, жительці 
с. Петроострів (вул. Центральна, 3) 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 
(Петроострівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523886000:02:000:0538.

1.50. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Сміхотуру Володимиру Миколайовичу площею 
2,0000 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області
(Петроострівська сільська рада).

Передати громадянину Сміхотуру Володимиру Миколайовичу, жителю 
с. Петроострів (вул. Молодіжна, 19) 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: 3523886000:02:000:0537.

1.51. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Фролову Сергію Леонідовичу площею 2,0000 га для 
ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).

Передати громадянину Фролову Сергію Леонідовичу, жителю 
с. Петроострів (вул. Перемоги, 11) 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: 
3523886000:52:000:0008.

1.52. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Чорногалу Вадиму Станіславовичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Петроострівська 
сільська рада).
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Передати громадянину Чорногалу Вадиму Станіславовичу, жителю 
с. Петроострів (вул.) в приватну власність земельну ділянку площею 2,0000 га 
під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, 
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: 3523886000:52:000:0007.

1.53. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянці Фоміних Тетяні Іванівні площею 2,0000 га для ведення 
особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Йосипівська сільська 
рада).

Передати громадянці Фоміних Тетяні Іванівні, жительці 
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: 3523882500:02:000:0268.

1.54. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність громадянину Кваченку Руслану Олександровичу площею 2,0000 га 
для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Рубаномостівська 
сільська рада).

Передати громадянину Кваченку Руслану Олександровичу, жителю 
с. Бурти (вул. Шевченка, 3) 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: 
3523886800:02:000:0303.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань землеустрою, екології та надрокористування.

Міський голова Ігор ЗАБАЖАН



НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від «26» листопада 2021 р. №

Про затвердження проекту землеустрою 
та передачу в приватну власність 
земельної ділянки громадянину 
Давиду Віктору Володимировичу

Розглянувши заяву громадянина Давида Віктора Володимировича про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянину Давиду Віктору Миколайовичу площею 6,0036 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за 
адресою: Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Панчівська 
сільська рада).

2. Передати громадянину Давиду Віктору Миколайовичу, жителю 
м. Кропивницький (вул. Коцюбинського, 11) в приватну власність земельну 
ділянку площею 6,0036 га під сільськогосподарськими та іншими
господарськими будівлями та дворами, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають в 
запасі, на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 
(Панчівська сільська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523885800:02:000:0943.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань землеустрою, екології та надрокористування.

Міський голова Ігор ЗАБАЖАН



НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від «26» листопада 2021 р. №

Про затвердження проектів землеустрою 
та передачу в приватну власність 
земельних ділянок громадянам 
для ведення фермерського 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 громадянину Терещенку Олександру Миколайовичу площею 
2,3862 га для ведення фермерського господарства, яка знаходиться за адресою: 
Новомиргородська міська рада Кіровоградської області (Листопадівська 
сільська рада).

Передати громадянину Терещенку Олександру Миколайовичу, жителю 
с. Андріївка (вул. Перемоги, 10) в приватну власність земельну ділянку 
площею 2,3862 га ріллі, для ведення фермерського господарства, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають у користуванні, на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Листопадівська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523884000:02:001:2230.

1.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянці Терещенко Ірині Петрівні площею 2,3862 га для ведення 
фермерського господарства, яка знаходиться за адресою: Новомиргородська 
міська рада Кіровоградської області (Листопадівська сільська рада).
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Передати громадянці Терещенко Ірині Петрівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Горького, 59) в приватну власність земельну ділянку 
площею 2,3862 га ріллі, для ведення фермерського господарства, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають у користуванні, на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Листопадівська сільська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523884000:02:001:2229.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань землеустрою, екології та надрокористування.

Міський голова Ігор ЗАБАЖАН
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Дванадцята сесія восьмого скликання
Поіменне голосування з питання

«Про затвердження проектів землеустрою та передачу в приватну 
власність земельних ділянок громадянам для ведення фермерського 
________________________ господарства»_____ _______ ____________

№
п/п

ПІБ За П роти У трим
ався

Не
приймав

участі

Відсут
ній

П ідпис

1 Б а р в ін о к  О льга  Іва н івн а

2 Б о гд а н ю к  Іва н  В о л о д и м и р о ви ч

3 Б іл о б р о в  Ю р ій  А н а т о л ій о ви ч

4 В а к ул ен к о  В о л о д и м и р  П ет р о ви ч

5 В а си л ен к о  Г а л и н а  М и к о л а ївн а

6 Г о р о ви й  В ік т о р  В о л о д и м и р о ви ч

7 Г ум ен ю к  О лена  Б о р и сівн а

8 Д е р е в 'я н к о  О лексан др  В ік т о р о ви ч

9 Д р а н и й  О лег О лексан дрови ч

1 0 К о л о м ієц ь  О лексан др  Я к о ви ч

11 К у ш н ір ч ук  Я р о сл а в  В ік т о р о ви ч

1 2 Л а за р єв  О лексан др  В а л ер ій о ви ч

1 3 Л у ч к о  О ксан а  Ю р іївн а

1 4 М о к р и ц ьк и й  О лексан др  В а л ен т и н о ви ч

1 5 Н ем и р о вськ и й  А н а т о л ій  Б о р и со ви ч

1 6 Н ем и р о вськ и й  Я к ів  Б о р и со ви ч

1 7 Н ік о л а єв  І го р  С ергій ови ч

1 8 Н ер уш  М и к о л а  М и к о л а й о ви ч

1 9 П іст о л ь  С ергій  Іва н о ви ч

2 0 П о л я к о в  В л а д и сл а в  О лексій ови ч

2 1 С н іса р ен ко  В іт а л ій  А р к а д ій о ви ч

2 2 С т оя н ов  Ю р ій  Л ео н ід о ви ч

2 3 Т ат аров Л е о н ід  О лексій ови ч

2 4 Ф ран ц іш ко  А н д р ій  А н а т о л ій о ви ч

2 5 Ч орн ом ор Л ю д м и л а  А н а т о л іївн а

2 6 Щ ер б а ч ен к о  В а л ен т и н  В а л ен т и н о ви ч

М іс ь к и й  г о л о в а  З а б а ж а н  І г о р  В а л е р ій о в и ч
В С Ь О Г О

Г олова постійної комісії з питань 
депутатської діяльності, етики, 
законності, прав людини
та регламенту __________ Лучко О.О.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЗАБАЖАН І.В.



НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від «26» листопада 2021 р. № ____

Про затвердження проекту землеустрою 
та передачу в приватну власність 
земельних ділянок голові та членам 
фермерського господарства «Стас»

Розглянувши заяви громадян про затвердження проекту 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 Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність, у розмірі земельної частки (паю) громадянам -  членам Фермерського 
господарства «Стас» для ведення фермерського господарства на території 
Новомиргородської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської 
області (за межами населеного пункту).

2. Передати земельні ділянки у власність таким громадянам для таких
цілей:

2.1. Громадянину Сташенку Василю Павловичу, жителю
м. Новомиргород (вул. Богдана Хмельницького, 4) в приватну власність 
земельну ділянку площею 4,1173 га ріллі, для ведення фермерського 
господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що перебувають у користуванні, на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:02:000:4003.

2.2. Громадянину Сташенку Роману Васильовичу, жителю
м. Новомиргород (вул. Соборності, 120, кв.35) в приватну власність земельну 
ділянку площею 4,1172 га ріллі, для ведення фермерського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають у користуванні, на території Новомиргородської міської ради
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Кіровоградської області (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:4005.

2.3. Громадянину Можному Олегу Григоровичу, жителю 
м. Новомиргород (вул. Соборності, 164/1) в приватну власність земельну 
ділянку площею 4,1174 га ріллі, для ведення фермерського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають у користуванні, на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:4006.

2.4 Громадянці Можній Світлані Володимирівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Соборності, 164/1) в приватну власність земельну 
ділянку площею 4,1173 га ріллі, для ведення фермерського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають у користуванні, на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:4007.

2.5. Громадянці Сташенко Людмилі Григорівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Богдана Хмельницького, 4) в приватну власність 
земельну ділянку площею 4,1175 га ріллі, для ведення фермерського 
господарства, за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності, що перебувають у користуванні, на території 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області (Новомиргородська 
міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 3523810100:02:000:4004.

2.6. Громадянці Сташенко Вікторії Володимирівні, жительці 
м. Новомиргород (вул. Миру, 10) в приватну власність земельну ділянку 
площею 4,1548 га ріллі, для ведення фермерського господарства, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають у користуванні, на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:4008.

2.7. Громадянці Сташенко Дарині Романівні, жительці 
м. Одеса, Одеська область (вул. Пішонівська, 1) в приватну власність земельну 
ділянку площею 4,4041 га ріллі, для ведення фермерського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають у користуванні, на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:4009.
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2.8. Громадянці Відняк Яні Вікторівні, жительці с. Журавка, 
Шполянського рійону (вул. Козацька, 97) в приватну власність земельну 
ділянку площею 4,7577 га ріллі, для ведення фермерського господарства, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що 
перебувають у користуванні, на території Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер 
земельної ділянки: 3523810100:02:000:4010.

2.9. Громадянці Сташенко Людмилі Вікторівні, жительці с. Журавка, 
Шполянського рійону в приватну власність земельну ділянку площею 4,9967 га 
ріллі, для ведення фермерського господарства, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають у 
користуванні, на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської 
області (Новомиргородська міська рада), кадастровий номер земельної ділянки: 
3523810100:02:000:4011.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань землеустрою, екології та надрокористування.

Міський голова Ігор ЗАБАЖАН



   

НОВОМИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

від «26» листопада  2021 р.       №   

 

Про  надання  дозволу  на  розробку 

проектів  землеустрою  щодо  відведення 

земельних  ділянок  в  приватну  власність 

громадянам 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в приватну власність, 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  

Україні», статтями 12, 81, 118, 121, 125  Земельного  кодексу  України, 

 

Новомиргородська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в приватну власність таким громадянам для таких цілей: 

 

1.1. Гаврилюк Людмилі Борисівні, жительці м. Новомиргород                                   

(вул. Франка, 28/4), орієнтовною площею 0,0206 га ріллі, для індивідуального 

садівництва, яка розташована за адресою: м. Новомиргород                                   

вул. Механізаторів, 5, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.2. Іщенку Сергію Владиславовичу, жителю м. Новомиргород                                  

(вул. Григорія Тайга, 4 кв. 13), орієнтовною площею 0,1000 га забудованих  

земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: м. Новомиргород,           

вул. Винниченка, 17, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, 

що  перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.3. Лісовій Людмилі Вікторівні, жительці м. Сміла                                  

(вул. Мазура, 20, кв. 162), орієнтовною площею 0,1500 га забудованих  земель  

під  житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                   
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вул. Гетьмана Сагайдачного, 16, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  

забудови, що  перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  

ради Кіровоградської області. 

 

1.4. Власенко Вікторії Володимирівні, жительці смт. Капітанівка                                  

(вул. Комарова, 8), орієнтовною площею 0,1500 га забудованих  земель  під  

житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                   

вул. Польова, 71, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, що  

перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.5. Шаповалу Максиму Юрійовичу, жителю с. Оситняжка                                   

(вул. Гагаріна, 24), орієнтовною площею 1,7000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              

с. Писарівка,  вул. Перемоги, 10 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.6. Сташенко Євгенії Іванівні, жительці смт. Капітанівка                                   

(вул. Промислова, 27, кв. 11), орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для 

індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                                   

вул. Тишківська, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.7. Гончаренку Володимиру Григоровичу , жителю с. Тишківка                                   

(вул. Пушкіна, 2), орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для індивідуального 

садівництва, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                                   

вул. Тишківська, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.8. Котляренко Олені Борисівні, жительці с. Оситняжка,                      

(вул. Максима Залізняка, 2), орієнтовною загальною площею  0,7700 га, в  

тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситняжка, вул. Максима Залізняка, 2 за  рахунок  земель  

житлової та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Максима Залізняка, 2 за рахунок 
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земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.9. Тищенку Сергію Віталійовичу, жителю с. Оситняжка,                      

(вул. Гетьманівська, 45), орієнтовною загальною площею  0,7700 га, в  тому  

числі: 

- 0,1500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситняжка, вул. Гетьманівська, 45 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Гетьманівська, 45 за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

 1.10. Ткаченко Зої Гаврилівні, жительці смт. Капітанівка                                   

(вул. Постишева, 27, кв. 12) орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для 

індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                                   

вул. Тишківська, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.11. Бербушенку Василю Павловичу, жителю смт. Капітанівка                                   

(вул. Чехова, 3) орієнтовною площею 0,2000 га ріллі, для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                                   

вул. Смілянська, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.12. Білокрис Ірині Володимирівні, жительці смт. Капітанівка                                   

(вул. Федоренка, 37), орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              

смт. Капітанівка вул. Федоренка, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.13. Фоміній Тетяні Олександрівні, жительці смт. Капітанівка                                   

(вул. Смілянська, 3/33), орієнтовною площею 0,1800 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              

смт. Капітанівка вул. Смілянська, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.14. Заїченко Любові Миколаївні, жительці смт. Капітанівка                                   

(вул. Чехова, 7), орієнтовною площею 0,1000 га ріллі, для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка         

вул. Тишківська, б/н за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.15. Сірченко Любові Терентіївні, жительці смт. Капітанівка                                   

(вул. Соборності, 13), орієнтовною площею 0,1000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                 

смт. Капітанівка вул. Тишківська, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.16. Осадчій Людмилі Василівні, жительці м. Сміла                                   

(вул. Кармелюка, 82 кв. 90), орієнтовною площею 0,3000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                 

смт. Капітанівка вул. Польова, б/н за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.17. Тітаєвському Олександру Миколайовичу, жителю с. Оситняжка                                  

(вул. Лесі Українки, 20), орієнтовною площею 0,1700 га забудованих  земель  

під  житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Оситняжка                                  

вул. Лесі Українки, 20 за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, 

що  перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.18. Катасоновій Альоні Сергіївні, жительці с. Мала Смілянка, 

Черкаська область, (вул. Берегова, 8), орієнтовною загальною площею  0,9500 

га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситняжка, пров. Різдв’яний , 23, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,7000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситняжка, пров. Різдв’яний , 23, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.19. Арнаут Сергію Володимировичу, жителю с. Оситняжка,             

(пров. Горького, 4), орієнтовною загальною площею  0,3400 га, в  тому  числі: 
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- 0,1400 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситняжка, вул. Лесі Українки, 23, за  рахунок  земель  житлової 

та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Лесі Українки, 23 за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.20. Котляренку Владиславу Сергійовичу, жителю с. Оситняжка                                   

(вул. Гагаріна, 86), орієнтовною площею 1,3200 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              

с. Оситняжка,  вул. Гагаріна, 90 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.21. Фризі Лідії Дмитрівні, жительці с. Оситняжка                                   

(вул. Шкільна, 25), орієнтовною площею 1,3000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              

с. Оситняжка,  пров. Різдв’яний, 16 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.22. Савченку Володимиру Філімоновичу, жителю м. Новомиргород                                   

(вул. Дудченка  ), орієнтовною площею 0,2000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              

с. Оситняжка,  вул. Гагаріна за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.23. Босому Борису Григоровичу, жителю с. Мартоноша                                      

(вул. Шосейна, 57), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Шосейна, 57, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Шосейна, 57, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.24. Марунчаку Михайлу Юхимовичу, жителю с. Мартоноша                                      

(вул. Лесі Українки, 14), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Лесі Українки, 14, за  рахунок  земель  житлової 

та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Лесі Українки, 14, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.25. Чабарай Галині Григорівні, жительці с. Мартоноша                                      

(вул. Дружби, 28), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, 28, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, 28, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.26. Чабарай Олені Романівні, жительці с. Мартоноша                                   

(вул. Дружби, 28), орієнтовною загальною площею  1,4500 га, в  тому  числі: 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка   

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Степова, б/н, за  рахунок  земель  

житлової та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Дружби, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Пермоги, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 



7 
 

 

1.27. Бобейку Олегу Вікторовичу, жителю с.  Котівка                                     

(вул. Центральна, 17), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Котівка, вул. Центральна, 17, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 1,0500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Котівка, вул. Центральна, 17, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,8000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Котівка, вул. Центральна, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,7000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Миру, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.28. Маньківській Ірині Анатоліївні, жительці с. Панчее                                   

(вул. Солдатська, 80), орієнтовною площею 0,1200 га забудованих  земель  під  

житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Панчеве,                           

вул. Солдатська, 87, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, 

що  перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.29. Скляренку Сергію Володимировичу, жителю с. Панчеве                                   

(вул. Шевченка, 9), орієнтовною площею 0,7000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                              

с. Панчеве, вул. Франка, б/н за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.30. Загородньому Віктору Вікторовичу, жителю с. Панчеве                                      

(вул. Урожайна, 8), орієнтовною загальною площею  1,4800 га, в  тому  числі: 

- 0,5200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Степова, 9, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 
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- 0,9600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Перемоги, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.31. Сидоренко Олені Вікторівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Слави, 11), орієнтовною загальною площею  0,4700 га, в  тому  числі: 

- 0,1000 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Панчеве,  вул. Слави, 11, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що перебувають у  запасі на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3400 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве,  вул. Слави, 11, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,0300 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Панчеве,  вул. Слави, 11, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.32. Кабаль Анатолію Миколайовичу, жителю с. Пеньково                                   

(вул. Лесі Українки, 15), орієнтовною площею 0,6000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                           

с. Пеньково, вул. Лесі Українки, 16, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.33. Бойко Інгі Йосипівні, жительці с. Шпакове                                      

(вул. Визволення, 8), орієнтовною загальною площею  0,4200 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Шпакове, вул. Визволення, 8, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Шпакове, вул. Визволення, 8, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.34. Сердюченко Тетяні Василівні, жительці с. Оситна                                      

(вул. Шкільна, 4), орієнтовною загальною площею  0,3800 га, в  тому  числі: 

- 0,0700 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситна, вул. Шкільна, 4, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситна, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території  Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.35. Куменко Любові Борисівні, жительці с. Бурти                                      

(вул. Степова, 21), орієнтовною загальною площею  0,4500 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Бурти, вул. Степова, 21, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Степова, 21, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.36. Дан Івану Івановичу, жителю с. Руська Поляна, Черкаська область                                   

(вул. Майора Петріва, 10), орієнтовною площею 0,5500 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                           

с. Дібрівка, вул. Лісна, 4, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.37. Слободянику Олегу Олексійовичу, жителю с. Валява, Черкаська 

область (вул. Д. Лисенка, 49), орієнтовною площею 0,1000 га забудованих  

земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Миролюбівка,                  

пров. Садовий, 14, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, що  

перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 
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1.38. Гудзенку Володимиру Володимировичу, жителю с. Дібрівка                                      

(пров. Шкільний, 7) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

 

1.39. Полтавець Ірині Миколаївні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Чапаєва, 7) орієнтовною площею 2,0000 га землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 

ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.40. Крейтор Ользі Василівні, жительці с. Панчеве                                  

(вул. Франка, 47а), орієнтовною площею 2,0000 га землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 

ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.41. Клюс Ользі Максимівні, жителю с. Дібрівка                                      

орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського 

господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

 

1.42. Гуменюку Віталію Леонідовичу, жительці с. Дібрівка                                      

(вул. Лісна, 7) орієнтовною площею 2,0000 га ріллі, для ведення особистого 

селянського господарства, за рахунок земель  сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, що  перебувають у запасі на території 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.43. Євтушку Дмитру Григоровичу, жителю м. Кропивницький                                     

(вул. Генерала Жадова 28, корп. 2 кв. 184) орієнтовною площею 2,0000  га 

пасовищ, для ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.44. Шабалінк Сергію Яковичу, жителю с. Оситна                                     

(вул. Жовтнева, 12) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 
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1.45. Кряжовій Ганні Миколаївні, жительці с. Каніж                                     

(вул. Соборна, 52) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.46. Босій Катерині Олександрівні, жительці с. Коробчине                                  

(вул. Гагаріна, 44), орієнтовною площею 2,0000 га землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, для 

ведення особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

 

1.47. Печкур Світлані Леонідівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Шевченка, 8), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Панчеве,  вул. Гоголя, б/н, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що перебувають у  запасі на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Панчеве,  Гоголя, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території  Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.48. Барбой Тетяні Миколаївні, жительці с. Панчеве                                   

(вул. Садова,  4), орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для індивідуального 

садівництва, яка розташована за адресою: с. Панчеве,  вул. Садова, 4 за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.49. Леонтенко Ганні Сергіївні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Перемоги, 55), орієнтовною загальною площею  0,6000 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Панчеве, вул. Перемоги, 55 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Перемоги, 55 за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.50. Цуркан Галині Олександрівні, жительці с. Панчеве                                      

(вул. Центральна, 23), орієнтовною загальною площею  0,5200 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, 23 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Центральна, 23 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

 

1.51. Барбой Володимиру Миколайову, жителю с. Панчеве                                      

(вул. Широка, 25), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Панчеве,  вул. Франка, б/н, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що перебувають у  запасі на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Панчеве,  вул. Франка, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.52. Царуш Миколі Миколайовичу, жителю с. Панчеве                                   

(вул. Франка,  46), орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для індивідуального 

садівництва, яка розташована за адресою: с. Панчеве,  вул. Франка, 46 за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.53. Маньківському Миколі Миколайовичу, жителю с. Панчеве                                      

(вул. Центральна, 23), орієнтовною загальною площею  2,0000 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
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господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 80 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,7000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,8200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.54. Алєксандрова Людмила Василівна, жителю с. Панчеве                                      

(вул. Солдатська, 51), орієнтовною загальною площею  1,2100 га, в  тому  

числі: 

- 0,0800 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Солдатська, 51, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,0200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Солдатська, 51, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 1,1100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Панчеве, вул. Солдатська, 51 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.55. Жесан Івану Прокоповичу, жителю с. Коробчине                                  

(вул. Гагаріна, 8), орієнтовною площею 0,7000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                      

с. Коробчине, вул. Перспективна, 8 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.56. Мазуренко Наталії Андріївні, жительці с. Крупське                                 

(вул. Степова, 1), орієнтовною площею 0,6600 га ріллі, для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою:  с. Миколаївка,              
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вул. Степова, б/н за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

 

 

 

1.57. Шелер Ользі Миколаївні, жительці с. Коробчине                                      

(вул. Зоряна, 54), орієнтовною загальною площею  0,7500 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Коробчине, вул. Зоряна, 54, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1900 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Зоряна, 54, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Руданського б/н, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.58. Кусковій Тетяні Анатоліївні, жительці м. Мала Виска                                      

(вул. Шевченка, 1а, кв. 203), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  

тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, б/н, за  рахунок  земель  

житлової та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Рубаний Міст, вул. Незалежності, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.59. Коркач Наталі Валентинівні, жительці с. Миколаївка                                      

(вул. Степова, 3), орієнтовною загальною площею  2,0000 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Миколаївка вул. Степова, 3 за  рахунок  земель  житлової та  
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громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 1,7500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Миколаївка вул. Степова, 3, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.60. Геращенку Володимиру Миколайовичу, жителю с. Діброви                                      

(вул. Молодіжна, 11), орієнтовною загальною площею  2,1100 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Дібрівка вул. Молодіжна, 11 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Дібрівка вул. Молодіжна, 11 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Дібрівка вул. Молодіжна, 11 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Дібрівка вул. Діброви, 7а за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Дібрівка вул. Діброви, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3600 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Дібрівка вул. Молодіжна, 8 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.61. Азарову Артуру Ігоровичу, жителю м. Київ                                   

(вул. Дніпровська Набережна, 26), орієнтовною загальною площею 2,0000 га в  

тому  числі: 

- 1,0000 га землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами, для ведення особистого селянського господарства, за 

рахунок земель  сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

що  перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області; 
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- 1,0000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, за 

рахунок земель  сільськогосподарського призначення комунальної власності, 

що  перебувають у запасі на території Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

1.62. Горовому Віктору Володимировичу, жителю с. Оситняжка                                   

(вул. Молодіжна, 12), орієнтовною площею 0,2500 га забудованих  земель  під  

житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та  споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Оситняжка,                      

вул. Молодіжна, 12, за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, 

що  перебувають у  запасі   на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

 

1.63. Горовому Віктору Володимировичу, жителю с. Оситняжка                                   

(вул. Молодіжна, 12), орієнтовною площею 1,7500 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

с. Берегове, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

 

1.64. Цуркан Лідії Петрівні, жительці с. Мартоноша                                      

(вул. Козацька, 49), орієнтовною загальною площею  0,8200 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша вул. Козацька, 49 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша вул. Козацька, 49 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша вул. Вишнева, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша вул. Вишнева, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,0800 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша вул. Козацька, б/н за рахунок земель 



17 
 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.65. Діордіяшенку Віталію Анатолійовичу, жителю с. Мартоноша                                       

орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша вул. Вишнева, 26 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Мартоноша вул. Вишнева, 26 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.66. Гержован Валерію Івановичу, жителю с. Мартоноша                                       

(вул. Шосейна, 33)орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша вул. Шосейна, 33 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Мартоноша вул. Шосейна, 33 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.67. Постиці Анатолію Григоровичу, жителю с. Кам’янка                                       

(вул. Шкільна, 16)орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Кам’янка, вул. Шкільна, 16 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Кам’янка, вул. Шкільна, 16 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.68. Федорову Миколі Олександровичу, жителю м. Новомиргород                                  

(вул. Софіївська, 76), орієнтовною площею 0,4070 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    
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м. Новомиргород, вул. Софіївська, 76 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.69. Бобир Надія Федорівні, жительці м. Новомиргород                                  

(вул. В’ячеслава Чорновола, 29), орієнтовною площею 0,03800 га ріллі, для 

індивідуального садівництва, яка розташована за адресою:   м. Новомиргород, 

вул. Софіївська, 96, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі на території Новомиргородської  міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.70. Руденко Тамарі Миколаївні, жительці с. Листопадове                                  

(вул. Калашника, 16), орієнтовною площею 0,1200 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

с. Листопадове, вул. Щаслива, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.71. Легач Меланії Петрівні, житель ці м. Новомиргород                                  

(вул. Мічуріна, 27), орієнтовною площею 0,4700 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

м. Новомиргород, вул. Мічуріна, 27 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.72. Ганулу Сергію Миколайовичу, жителю м. Новомиргород,                  

вул. Лермонтова 11/34,   орієнтовною площею 0,3400 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                   

с. Андріївка, вул. Перемоги, 5 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської   

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.73. Портенко Наталії Вікторівні, жительці м. Новомиргород                                  

(вул. Горького, 68а), орієнтовною площею 0,5100 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

с. Листопадове, вул. Соборна, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.74. Волошин Катерині Миколаївні, жительці с. Листопадове                                  

(вул. Набережна, 15), орієнтовною площею 0,5000 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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1.75. Коваленку Олексію Володимировичу,  жителю м. Кропивницький                                  

(вул. М. Левицького, 46), орієнтовною площею 0,4000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

с. Мартоноша, вул. Шосейна, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.76. Сергатій Раїсі Борисівні, жительці с. Турія  (вул. Шкільна, 13), 

орієнтовною площею 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: с. Турія, вул. Шкільна, б/н за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.77. Кареліну Валерію Олександровичу, жителю смт. Капітанівка                                  

(вул. Федоренка, 21), орієнтовною площею 0,3800 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

смт. Капітанівка, вул. Мазепи, 15  за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.78. Паливоді Анатолію Михайловичу, жителю смт. Капітанівка                                  

(вул. Промислова, 17б кв. 9), орієнтовною площею 0,0500 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

смт. Капітанівка, вул. Тишківська, б/н  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.79. Бриченко Оксані Миколаївні, жительці смт. Капітанівка                                  

(вул. Незалежності, 3), орієнтовною площею 0,5000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

смт. Капітанівка, вул. Тишківська, б/н  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.80. Жуковій Зінаїді Михайлівні, жительці смт. Капітанівка                                  

(вул. Горького, 1а), орієнтовною площею 0,1500 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

смт. Капітанівка, вул. Тишківська, б/н  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.81. Жукову Петру Михайловичу, жителю смт. Капітанівка                                  

(вул. Горького, 1а), орієнтовною площею 0,3000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

смт. Капітанівка, вул. Тишківська, б/н  за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.82. Фартушньому Петру Івановичу, жителю смт. Капітанівка                                  

(вул. Промислова, 27, к. 6), орієнтовною площею 0,2500 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

смт. Капітанівка, вул. Тишківська, б/н  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.83. Павленко Оксані Олексіївні, жительці смт. Капітанівка                                  

(вул. Першотравнева, 37), орієнтовною площею 0,2500 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

смт. Капітанівка, вул. Тишківська, б/н,  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.84. Скирденку Роману Ігоровичу, жителю м. Черкаси, Черкаська обл,                                  

(вул. Вернигори, 18, к. 512), орієнтовною площею 0,2000 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

смт. Капітанівка, пров. Смілянський, 71  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.85. Литвиненко Наталії Петрівні, жительці смт. Капітанівка                                      

(вул. Смілянська, 70), орієнтовною загальною площею  0,300 га, в  тому  числі: 

- 0,1500 га  забудованих земель під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: смт. Капітанівка, пров. Смілянський, 75 за  рахунок  земель  

житлової та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: смт. Капітанівка, пров. Смілянський, 75 за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.86. Донець Інні Миколаївні, жительці с. Коробчине                                      

(вул. Космонавтів, 7), орієнтовною площею  0,0600 га  забудованих земель під  

житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та  споруд 

(присадибна  ділянка), яка   розташована за адресою: м. Новомиргород,              

вул. Михайлівська, 12 за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, 

що  перебувають у  запасі   на території   Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області.  
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1.87. Куделі Наталії Григорівні, жительці с. Оситняжка                                      

(пров. Лісний, 12), орієнтовною загальною площею  2,0000 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситняжка, пров. Лісний, 12 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 1,7500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситняжка, пров. Лісний, 12 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.88. Кучинському Анатолію Віталійовичу, жителю с. Оситняжка                                      

(вул. Молодіжна, 15), орієнтовною загальною площею  0,4900 га, в  тому  

числі: 

- 0,2000 га  забудованих земель під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситняжка, вул. Молодіжна, 15 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2900 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Молодіжна, 15 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.89. Бондаренко Людмилі Михайлівні, жительці с. Оситняжка                                      

(вул. Шкільна, 41), орієнтовною загальною площею  0,6500 га, в  тому  числі: 

- 0,2000 га  забудованих земель під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситняжка, вул. Шкільна, 41 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Шкільна, 41 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.90. П’янкову Дмитру Андрійовичу, жителю с. Оситняжка                                      

(пров. Шевченка, 3), орієнтовною загальною площею  0,3200 га, в  тому  числі: 



22 
 

- 0,1000 га  забудованих земель під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Оситняжка, пров. Шевченка, 3 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Оситняжка, пров. Шевченка, 3 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.91. Тищенку Миколі Леонідовичу, жителю с. Оситняжка                       

(вул. Миру, 75) орієнтовною площею 0,8000 га ріллі, для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою: с. Оситняжка,            

вул. Миру, 49  за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у запасі на території Новомиргородської  міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.92. Горобець Марії Климівні, жительці с. Оситняжка (вул. Гагаріна, 

98) орієнтовною площею 0,4000 га ріллі, для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: с. Оситняжка, вул. Гагаріна, 112  за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.93. Мушті Людмилі Павлівні, жительці м. Черкаси                                    

(вул. Добровольського, 27 к. 107) орієнтовною площею 0,2000 га ріллі, для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: с. 

Оситняжка, вул. Гагаріна, б/н  за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  

міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.94. Котляр Наталія Анатоліївні, жительці с. Прищепівка                                    

(вул. Богдана Хмельницького 2а кв.7) орієнтовною площею 0,4000 га ріллі, 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: с. Оситняжка, вул. Богдана Хмельницького, б/н  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території 

Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.95. Шкапич Любові Миколаївні, жительці с. Бурти (вул. Шевченка, 4) 

орієнтовною площею 0,4600 га ріллі, для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: с. Бурти, вул. Шевченка, 4  за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі 

на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 
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1.96. Котенку Петру Пантелійовичу, жителю с. Бурти                                       

(вул. Степова, 14), орієнтовною загальною площею  1,4500 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Бурти, вул. Степова, 14, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,7500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Степова, 14, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Степова, 13, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Степова, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.97. Уманець Людмилі Захарівні, жительці с. Бурти                                       

(вул. Шевченка, 8), орієнтовною загальною площею  1,6600 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Бурти, вул. Шевченка, 8, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,9100 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Шевченка, 8, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.98. Уманець Володимиру Миколайовичу, жителю с. Бурти                                       

(вул. Шевченка, 12), орієнтовною загальною площею  1,2000 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Бурти, вул. Шевченка, 12, за  рахунок  земель  житлової та  
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громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Шевченка, 15, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,8000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Степова, 3, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.99. Вовченку Дмитру Олексійовичу, жителю с. Бурти                                       

(вул. Шевченка, 3), орієнтовною загальною площею  1,020 га, в  тому  числі: 

- 0,5700 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Шевченка, 6, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. вул. Шевченка, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.100. Биченку Андрію Костянтиновичу, жителю с. Баландине, 

Черкаська область (вул. Шевченка, 118), орієнтовною загальною площею  

0,7500 га, в  тому  числі: 

- 0,4500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Степова, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Бурти, вул. Степова, 29, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.101. Кручаку Андрію Андрійовичу, жительці с. Коробчине                                      

(пров. Степовий, 4), орієнтовною площею  0,2500 га  забудованих земель під  

житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та  споруд 

(присадибна  ділянка), яка   розташована за адресою: с. Коробчине,              

пров. Степовий, 4 за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, що  

перебувають у  запасі   на території   Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області.  
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1.102. Гусаку Дмитру Леонідовичу, жителю с. Коробчине                                      

(вул. Набережна, 9), орієнтовною площею  0,2500 га  забудованих земель під  

житловою  забудовою  одно-  та  двоповерховою, для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель та  споруд 

(присадибна  ділянка), яка   розташована за адресою: с. Коробчине,              

вул. Набережна , 9 за  рахунок  земель  житлової та  громадської  забудови, що  

перебувають у  запасі   на території   Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області.  

  

1.103. Кравченко Надії Іванівні, жительці с. Коробчине                                       

(вул. Перспективна, 16), орієнтовною загальною площею  2,0000 га, в  тому  

числі: 

- 0,6500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,6500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, пров. Степовий, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.104. Гусак Світлані Іванівні, жительці с. Коробчине                                       

(вул. Набережна, 9), орієнтовною загальною площею  2,0000 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Коробчине, вул. Набережна, 24, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1900 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Набережна, 24, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Набережна, б/н, за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,2900 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Набережна, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

 

- 1,0200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Набережна, 9, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.105. Чиніну Сергію Вікторовичу, жителю с. Коробчине                                       

(вул. Набережна, 9), орієнтовною загальною площею  1,5800 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, 33, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 1,3300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Лісова, 33, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.106. Саєнку Ігорю Станіславовичу, жителю с. Коробчине                                       

(вул. Перспективна, 37), орієнтовною загальною площею  0,5500 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Коробчине, вул. Перспективна, 37, за  рахунок  земель  житлової 

та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,3000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Коробчине, вул. Перспективна, 37, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.107. Ніколаєнко Олені Миколаївні, жителю с. Коробчине                                  

(вул. Гагаріна, 16), орієнтовною площею 0,3500 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

с. Коробчине, вул. Клинова, б/н  за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  

міської  ради Кіровоградської області. 
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1.108. Ларжевській Ользі Іванінвні, жительці с. Коробчине                                  

орієнтовною площею 0,4700 га ріллі, для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою:  с. Коробчине, пров. Степовий, б/н  

за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

запасі на території Новомиргородської  міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.109. Ротару Галині Олександрівні, жительці м. Кропивницький                                  

(вул. Миколи Леонтовича, 86/1), орієнтовною площею 0,5000 га ріллі, для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:                    

с. Пенькене, вул. Лесі Українки, 19  за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.110. Шегеві Ілоні Миколаївні, жительці с. Мартоноша                                       

(вул. Григорія Нікори, 30), орієнтовною загальною площею  1,3000 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 38, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Молодіжна, 38, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,5000 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Григорія Нікори, б/н, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,4500 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Висока, б/н, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.111. Шевченко Олені Миколаївні, жительці с. Турія                                      

(вул. Центральна, 23), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Турія, вул. Центральна, 23, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 
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- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Турія, вул. Центральна, 23, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.112. Цуркану Миколі Вікторовичу, жителю с. Мартоноша                                      

(вул. Григорія Нікори, 30), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Григорія Нікори, 30 за  рахунок  земель  житлової 

та  громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. Григорія Нікори, 30 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.113. Добровану Олександру Івановичу, жителю с. Мартоноша                                       

(вул. Шосейна, 69), орієнтовною загальною площею  1,3000 га, в  тому  числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Мартоноша, вул. вул. Шосейна, 69 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,8300 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: с. Мартоноша, вул. Шосейна, 69 за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

 

1.114. Бондаренку Владиславу Андрійовичу, жителю с. Петроострів                                       

(вул. Центральна, 31), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Петроострів, вул. Центральна, 31 за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Петроострів, вул. Центральна, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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1.115. Бондаренку Світлані Олександрівні, жительці с. Петроострів                                       

(вул. Центральна, 31), орієнтовною загальною площею  0,3700 га, в  тому  

числі: 

- 0,2500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: с. Петроострів, вул. Центральна,  за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для індивідуального садівництва, яка розташована за 

адресою: с. Петроострів, вул. Центральна, б/н за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на території  

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 

 

 

1.116. Стіхно Тетяні Гаврилівні, жительці смт. Капітанівка                                  

(вул. Енгельса, 119), орієнтовною площею 0,4800 га ріллі, для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за адресою смт. 

Капітанівка, вул. Успенська, 119 за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у запасі на території Новомиргородської  

міської  ради Кіровоградської області. 

 

1.117. Михайлик Катерині Михайлівні, жительці с. Рубаний Міст                                  

(вул. Центральна, 41), орієнтовною площею 1,1000 га рілля, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.118. Фальману Віталію Олександровичу, жителю с. Кам’янка                                  

(вул. Шкільна, 16), орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.119. Павленку Юрію Анатолійовичу, жителю с. Бурти                                      

(вул. 70 річчя Жовтня, 6) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 
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1.120. Гудзенко Ользі Григорівні, жительці с. Дібрівка                                      

(пров. Шкільний, 7) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.121. Ігнатовій Людмилі Дмитрівні, жительці с. Зелене                                      

(вул. Степова, 9) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.122. Лозовому Миколі Олексійовичу, жителю с. Зелене                                      

(вул. Лісна, 1) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.123. Гуменюк Сніжані Петрівні, жительці с. Дібрівка                                      

(вул. Лісна, 8) орієнтовною площею 2,0000 га пасовищ, для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земель  

сільськогосподарського призначення комунальної власності, що  перебувають 

у запасі на території Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. 

 

1.129. Заєць Володимиру Вікторовичу, жителю смт. Капітанівка                                   

(вул. Тишківська, 8 б), орієнтовною площею 0,1500 га ріллі, для 

індивідуального садівництва, яка розташована за адресою: смт. Капітанівка,                                   

вул. Тишківська, б/н, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

що перебувають у запасі на території Новомиргородської   міської  ради 

Кіровоградської області. 

 

1.130. Корунець Григорію Савовичу, жителю смт. Капітанівка   (вул. 

Горького, 33), орієнтовною загальною площею  0,27 га, в  тому  числі: 

- 0,1500 га  забудованих земель  під  житловою  забудовою  одно-  та  

двоповерховою, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських  будівель та  споруд (присадибна  ділянка), яка   розташована за 

адресою: смт. Капітанівка, вул. Горького, 33, за  рахунок  земель  житлової та  

громадської  забудови, що  перебувають у  запасі   на території   

Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області; 

- 0,1200 га ріллі, для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: смт. Капітанівка, вул. Горького, 33, за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі на 

території  Новомиргородської   міської  ради Кіровоградської області. 
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2. Якщо  при  встановленні  меж  земельної  ділянки  будуть  виявлені  

розбіжності  в  даних  земельної  ділянки,  то  фактичний  остаточний  розмір  

земельної  ділянки  буде  затверджено  сесією  міської  ради  додатково. 

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  комісію з  

питань землеустрою, екології та надрокористування. 

 

 

 

Міський  голова                                                                    Ігор ЗАБАЖАН    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


