
ПРОЕКТ № 1234 
 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «____» _________ 2017 року                                № ____   

 

 

Про передачу безоплатно у власність  

земельних ділянок громадянам   

  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                  

статтею 4 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 Білому Віктору Валентиновичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Делегатській, 48 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва.  

1.1. Передати Білому Віктору Валентиновичу  у власність земельну 

ділянку по вул. Делегатській, 48  загальною площею 0,1456 га, з них:  

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:04:032:0055) (у тому числі 

по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови та 

площею 0,0456 га (кадастровий номер 3510100000:04:032:0056) (у тому числі 

по угіддях: 0,0456 га – багаторічні насадження), для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Левенку Олегу Володимировичу  проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Народній, 20  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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2.1 Передати Левенку Олегу Володимировичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:042:0064) по вул. Народній, 20 

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови.   

3. Затвердити Спінул Олені Миколаївні  проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Федора Романова, 9  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1 Передати Спінул Олені Миколаївні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:39:325:0081) по вул. Федора Романова, 9  

загальною площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 0,0606 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови.   

4. Затвердити Мусієнку Олександру Миколайовичу та Карлюгіній 

Катерині Іванівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

часткову власність земельної ділянки по вул. Андріївській, 33/1 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

4.1 Передати Мусієнку Олександру Миколайовичу (1/2 ч.) та 

Карлюгіній Катерині Іванівні (1/2 ч.) у спільну часткову власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:264:0048) по  

вул. Андріївській, 33/1 загальною площею 0,0614 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0614 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

5. Затвердити Вовнянку Сергію Віталійовичу та Шибистій Тетяні 

Михайлівні  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по вул. Шкільній, 14-а  для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

5.1 Передати Вовнянку Сергію Віталійовичу та Шибистій Тетяні 

Михайлівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:48:424:0050) по вул. Шкільній, 14-а загальною  

площею 0,0662 га (у тому числі по угіддях: 0,0662 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови.   

6. Затвердити Алєксєєвій Галині Володимирівні та Алєксєєву Георгію 

Трохимовичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по пров. Глухому, 8 для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

6.1 Передати Алєксєєвій Галині Володимирівні та Алєксєєву Георгію 

Трохимовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:24:300:0050) по пров. Глухому, 8 загальною  

площею 0,0582 га (у тому числі по угіддях: 0,0582 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 

житлової та громадської забудови.   

7. Затвердити Поліщуку Анатолію Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Свободи, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва.  

7.1. Передати  Поліщуку Анатолію Володимировичу у власність 

земельну ділянку по вул. Свободи, 4 загальною площею 0,2200 га, з них: 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:03:018:0055) (у тому числі 

по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови та 

площею 0,1200 га (кадастровий номер 3510100000:03:018:0056) (у тому числі 

по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження), для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Скляр Надії Іванівні та Скляру Анатолію Івановичу 

проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 

власність земельної ділянки по вул. Паризької комуни, 47 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Скляр Надії Іванівні та Скляру Анатолію Івановичу 

(кожному по 1/2 ч.) у спільну часткову власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:389:0050) по вул. Паризької комуни, 47   

загальною площею 0,1026 га (у тому числі по угіддях: 0,1026 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови.  

9. Затвердити Алдошину Богдану Геннадійовичу  проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Веселому, 63 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Алдошину Богдану Геннадійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:387:0032) по пров.  Веселому, 63    

загальною площею 0,0596 га (у тому числі по угіддях: 0,0596 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  
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будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови.   

10. Затвердити Минькиній Наталії Яківні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Приміській, 8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Минькиній Наталії Яківні   у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:405:0050) по вул. Приміській, 8  

загальною площею 0,0670 га (у тому числі по угіддях: 0,0670 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови.   

11. Затвердити Удовіченко Раїсі Олексіївні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул.  Сугокліївській, 52   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Удовіченко Раїсі Олексіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:418:0048) по  

вул. Сугокліївській, 52 загальною площею 0,0857 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0857 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

12. Затвердити Удовіченку Олександру Васильовичу проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Сугокліївській, 43-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Удовіченку Олександру Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0054) по  

вул. Сугокліївській, 43-а загальною площею 0,0578 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0578 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

13. Затвердити Якушенку Валерію Івановичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Богдана Хмельницького, 159  для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Якушенку Валерію Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:027:0053) по вул. Богдана 

Хмельницького, 159 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

14. Затвердити Бразі Олександру Сафроновичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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тупику Азовському, 18  для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Бразі Олександру Сафроновичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0430) по  

тупику Азовському, 18  загальною площею 0,0510 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0510 га – малоповерхова забудова), для будівництва та  

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Кушнірову Івану Федоровичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Чернишевського, 153-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Кушнірову Івану Федоровичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:399:0038) по  

вул. Чернишевського, 153-а  загальною площею 0,0488  га (у тому числі по  

угіддях: 0,0488 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Корнієнко Валентині Іванівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Філатова, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Корнієнко Валентині Іванівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0086) по  

вул. Філатова, 4 загальною площею 0,1000  га (у тому числі по  

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Мерещенку Віктору Миколайовичу  проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Яворницького, 11  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Мерещенку Віктору Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0414) по  

вул. Яворницького, 11 загальною площею 0,1000  га (у тому числі по  

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

18. Затвердити Мерещенку Віктору Миколайовичу проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Яворницького (біля будинку № 11) для індивідуального садівництва. 

18.1. Передати Мерещенку Віктору Миколайовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0413) по вул. 

Яворницького (біля будинку № 11) загальною площею 0,0837 га (у тому  

числі по угіддях: 0,0837 га – багаторічні насадження), для  
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індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

19. Затвердити Батіну Сергію Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Карусельному, 11-в для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Батіну Сергію Михайловичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:358:0089) по  

пров. Карусельному, 11-в загальною площею 0,0641 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0641 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Мосіної Юлії Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Карусельному, 11-б для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Мосіної Юлії Анатоліївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:358:0091) по  

пров. Карусельному, 11-б загальною площею 0,0718 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0718 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Янковій Любові Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Карусельній, 30-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Янковій Любові Сергіївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:358:0090) по  

вул. Карусельній, 30-а загальною площею 0,0272 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0272 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Тамонніковій Ніні Миколаївні  проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Панфьорова, 38 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Тамонніковій Ніні Миколаївні безоплатно у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:432:0052) по  

вул. Панфьорова, 38 загальною площею 0,0587 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0587 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Фіщенку Миколі Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Мотокросній, 44 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Фіщенку Миколі Миколайовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:430:0060) по  

вул. Мотокросній, 44 загальною площею 0,0561 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0561 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Коник Ользі Олексіївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Григорія 

Синиці, 58 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального 

садівництва.  

24.1. Передати Коник Ользі Олексіївні безоплатно у власність  

земельну ділянку по вул. Григорія Синиці, 58 загальною площею 0,2200  га, з 

них:  площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий  

номер 3510100000:03:014:0025), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, та площею 0,1200  га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва (кадастровий 

номер 3510100000:03:014:0026), за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

25. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 
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