
ПРОЕКТ № 50 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  "__" _________ 2015 року                               № ____   
 
Про передачу безоплатно у власність  
земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                  
статтею 4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, статтею 50 Закону України “Про 
землеустрій”, статтями 12, 19, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України 
та розглянувши звернення громадян, проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити Приступі Василю Петровичу, Приступі Інні Анатоліївні 

та Приступі Віктору Васильовичу проект землеустрою щодо відведення 
безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки по  
пров. Олександрійському, 4  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Приступі Василю Петровичу (1/3 ч. домоволодіння), 
Приступі Інні Анатоліївні (1/3 ч. домоволодіння) та Приступі Віктору 
Васильовичу (1/3 ч. домоволодіння) у спільну часткову  власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:248:0059) по пров. 
Олександрійському, 4  загальною площею 0,1234 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Власенко Наталі Володимирівні та Філіппову Віталію 
Григоровичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Амурській, 25 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Власенко Наталі Володимирівні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Філіппову Віталію Григоровичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:336:0030) по  
вул. Амурській, 25 загальною площею 0,0734 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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3. Затвердити Паламарчук Людмилі Григорівні та Сергієнко Олені 

Юріївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по вул. Острівській, 22 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Паламарчук Людмилі Григорівні (13/25 ч. 
домоволодіння) та Сергієнко Олені Юріївні (12/25 ч. домоволодіння)   у 
спільну часткову  власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:33:212:0065) по вул. Острівській, 22 загальною площею 
0,0848 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

4. Затвердити Зоріло Любові Григорівні та Іватіні Олексію Івановичу   
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність 
земельної ділянки по вул. Яновського, 73 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Зоріло Любові Григорівні  та Іватіні Олексію  
Івановичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:362:0088) по вул. Яновського, 73 загальною  
площею 0,1489 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

5. Затвердити Яровій Галині Василівні та Тимчишиній Вікторії 
Василівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Байкальській, 87 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Яровій Галині Василівні та Тимчишиній Вікторії 
Василівні у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:42:384:0039) по вул. Байкальській, 87 загальною  
площею 0,0540  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

6. Затвердити Лижнюку Сергію Григоровичу, Лижнюку Сергію 
Сергійовичу та Лижнюк Марині Сергіївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки 
по вул. Богдана Хмельницького, 103-а для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Лижнюку Сергію Григоровичу, Лижнюку Сергію 
Сергійовичу та Лижнюк Марині Сергіївні у спільну сумісну власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:037:0053) по  
вул. Богдана Хмельницького, 103-а загальною площею 0,0605  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

7. Затвердити Драндалушу Олександру Петровичу та Драндалуш Ользі 
Василівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Львівській, 37  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Драндалушу Олександру Петровичу та Драндалуш Ользі 
Василівні (по 1/2 ч. домоволодіння кожному) у спільну часткову власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:007:0029) по  
вул. Лівівській, 37 загальною площею 0,0607 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Армашу Олександру Анатолійовичу, Гаврилову Дмитру 
Олександровичу Гаврилову Геннадію Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки 
по вул. Донецькій, 1  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Армашу Олександру Анатолійовичу (11/25 ч. 
домоволодіння), Гаврилову Дмитру Олександровичу (7/25 ч. домоволодіння) 
та Гаврилову Геннадію Олександровичу (7/25 ч. домоволодіння) у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:21:169:0053) по вул. Донецькій, 1 загальною  
площею 0,1322  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

9. Затвердити Синенькому Валентину Олександровичу та 
Горячковській Ірині Володимирівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки 
по пров. Бобринецькому, 9-б для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Синенькому Валентину Олександровичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Горячковській Ірині Володимирівні (1/2 ч.  
домоволодіння)  у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:46:351:0078) по пров. Бобринецькому, 9-б загальною 
площею 0,0542 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

10. Затвердити Ніколаєнку Володимиру Васильовичу та Івановій 
Валентині Іванівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у 
спільну часткову власність земельної ділянки по вул. Чернишевського, 58   
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Ніколаєнку Володимиру Васильовичу (13/25 ч. 
домоволодіння) та Івановій Валентині Іванівні (12/25 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:45:392:0024) по вул. Чернишевського, 58 загальною 
площею 0,1311 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

11. Затвердити Морванюк Валентині Дмитрівні, Малій Ользі Петрівні 
та Доценку Андрію Миколайовичу проект землеустрою щодо відведення 
безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки по  
вул. Акмолінській, 11  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Морванюк Валентині Дмитрівні (17/50 ч. 
домоволодіння), Малій Ользі Петрівні (7/25 ч. домоволодіння) та Доценку 
Андрію Миколайовичу (19/50 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:353:0040) по  
вул. Акмолінській, 11 загальною площею 0,0422 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Бондаренко Галині Валеріївні та Бондаренку Сергію 
Володимировичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у  спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Казанській, 16  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.2. Передати Бондаренко Галині Валеріївні (1/2 ч. домоволодіння)  
та Бондаренку Сергію Володимировичу (1/2 ч. домоволодіння) у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:03:003:0076) по вул. Казанській, 16 загальною  
площею 0,1625  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

13. Затвердити Педюрі Лілії Вікторівні та Тищенко Наталії Семенівні 
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по пров. Заводському 2-му, 3  для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Педюрі Лілії Вікторівні та Тищенко Наталії Семенівні  
у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:34:303:0023) по пров. Заводському 2-му, 3 загальною 
площею 0,0472 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  
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споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

14. Затвердити Яковлєвій Клавдії Ільїнічній проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Дачному, 49  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

14.1. Передати Яковлєвій Клавдії Ільїнічні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:358:0079) по  
пров. Дачному, 49 загальною площею 0,0400  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови 

 15. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови згідно з розподілом 
функціональних повноважень.  

 
 
 

Міський голова                                А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
    


