
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 березня 2016 року                                    № 189 
 

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 Коротковій Юлії Валентинівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Новоселівському, 2-б для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Коротковій Юлії Валентинівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:364:0039) по  
пров. Новоселівському, 2-б загальною площею 0,0379 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 Тітовій Світлані Федорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Миколи Міхновського, 44 (Ватутіна) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Тітовій Світлані Федорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:393:0136) по  
вул. Миколи Міхновського, 44 (Ватутіна) загальною площею 0,0751 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. 

3. Затвердити Британській Лідії Василівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Симона Петлюри, 49 (вул. Котовського) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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3.1. Передати Британській Лідії Василівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:188:0080) по  
вул. Симона Петлюри, 49 (вул. Котовського) загальною площею 0,0892 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 Коваленко Катерині Миколаївні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 63-б (вул. Пальміро Тольятті) для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Коваленко Катерині Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:039:0057) по  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 63-б (вул. Пальміро Тольятті) загальною 
площею 0,0902 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 Дейкун Софії Юріївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Станіслава Майсеєва, 45 (40 років України) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Дейкун Софії Юріївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:222:0062) по  
вул. Станіслава Майсеєва, 45 (40 років України) загальною  
площею 0,0544 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 Кохан Тетяні Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Запорозькій, 3/12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Кохан Тетяні Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:179:0031) по  
вул. Запорозькій, 3/12 загальною площею 0,0702 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. 

7. Затвердити Галушці Олександру Сергійовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Мухіної, 23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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7.1. Передати Галушці Олександру Сергійовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:245:0048) по  
пров. Мухіної, 23 загальною площею 0,0515 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 Горобець Ірині Федорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Квітковій, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Горобець Ірині Федорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:432:0047) по  
вул. Квітковій, 6 загальною площею 0,0999 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 Шостаку Віталію Вікторовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. 3-го Вересня, 13  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Шостаку Віталію Вікторовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:428:0076) по  
пров. 3-го Вересня, 13 загальною площею 0,0502 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 Гребенко Ірині Олександрівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Валентини Терешкової, 37 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Гребенко Ірині Олександрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:188:0073) по  
вул. Валентини Терешкової, 37 загальною площею 0,0284  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 Желтобрюху Віктору Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
проїзду Лазо, 1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Желтобрюху Віктору Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:12:064:0445) по  
проїзду Лазо, 1 загальною площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 12. Затвердити Журавській Олені Василівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 24-в (вул. Пальміро Тольятті)  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Журавській Олені Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0134) по  
вул. Гетьмана Сагайдачного, 24-в (вул. Пальміро Тольятті) 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. 

13. Затвердити Слюсаренку Миколі Федоровичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Харківській, 51 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Слюсаренку Миколі Федоровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:15:095:0082) по  
вул. Харківській, 51 загальною площею 0,0626 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. 

14. Затвердити Кардаш Лідії Андріївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Мотокросному, 11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Кардаш Лідії Андріївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:414:0012) по  
пров. Мотокросному, 11 загальною площею 0,0623 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. Затвердити Проніну Дмитру Леонідовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Скульського, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Проніну Дмитру Леонідовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0270) по  
вул. Скульського, 18 загальною площею 0,0608 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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16. Затвердити Гілєвій Світлані Володимирівні  проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Філатова, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Гілєвій Світлані Володимирівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0077) по  
вул. Філатова, 2  загальною площею 0,1000  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. 

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

18. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
    


