
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 листопада 2014 року                                      № 3663 
 

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 Філіп’єву Івану Григоровичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Верхній Прирічній, 43 загальною площею 0,0500  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Філіп’єву Івану Григоровичу безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:407:0013) по 
вул. Верхній Прирічній, 43  загальною площею 0,0500 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 Сіренко Ганні Григорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Олексіївському, 49  загальною площею 0,0592  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Сіренко Ганні Григорівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:401:0022) по 
пров. Олексіївському, 49   загальною площею 0,0592  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 Горбенку Сергію Івановичу та Дектяр Надії  
Іванівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну  
часткову власність земельної ділянки  по пров. Катранівському, 7 загальною 
площею 0,0874 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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3.1. Передати Горбенку Сергію Івановичу (12/25 ч. домоволодіння) та 

Дектяр Надії Іванівні (13/25 ч. домоволодіння) безоплатно у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:300:0037) по 
пров. Катранівському, 7 загальною площею 0,0874 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. Внести зміни до пункту 30 рішення Кіровоградської міської ради                        
від 24 квітня 2014 року № 3035  “Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення громадянам земельних ділянок”, а 
саме слова та цифри “загальною площею 0,0523 га” замінити на слова та 
цифри “загальною площею 0,0541  га”. 

5. Затвердити Шаповалову Олександру Івановичу, Андрющенко 
Наталії Іванівні, Капкану Руслану Анатолійовичу та Капкан Наталії Іванівні  
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по вул. Кропивницького, 75/2 загальною  
площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Шаповалову Олександру Івановичу (11/40 ч. 
домоволодіння), Андрющенко Наталії Іванівні (11/40 ч. домоволодіння), 
Капкану Руслану Анатолійовичу (9/40 ч. домоволодіння) та Капкан Наталії 
Іванівні (9/40 ч. домоволодіння) безоплатно у спільну часткову власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:248:0056) по 
вул. Кропивницького, 75/2  загальною площею 0,0541 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  Гринченку  Олександру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по 
вул. Бєлгородській, 22-а загальною площею 0,0298 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Гринченку  Олександру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:336:0025) по 
вул. Бєлгородській, 22-а загальною площею 0,0298 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 Качулі Іоані Кас’яновні та Качулі Сергію Івановичу   
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки  по вул. Профінтерну, 40 загальною  
площею 0,0394 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Качулі Іоані Кас’яновні (1/2 ч. домоволодіння)  та Качулі 
Сергію Івановичу (1/2 ч. домоволодіння) безоплатно у  
 



 3   
  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:11:085:0040) по вул. Профінтерну, 40  загальною  
площею 0,0394  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 Ярецькій Нелі Георгіївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Масляниківському, 22  загальною площею 0,0622 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Ярецькій Нелі Георгіївні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:408:0031) по 
пров. Масляниківському, 22  загальною площею 0,0622 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 Тележинському Володимиру Олексійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Ринковому, 7-а  загальною площею 0,0389 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Тележинському Володимиру Олексійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:379:0026) по 
пров. Ринковому, 7-а загальною площею 0,0389 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 Червоній Надії Кузьмівні та Осипенко Олені Андріївні   
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по вул. Ціолковського, 25 загальною  
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Червоній Надії Кузьмівні (17/25 ч. домоволодіння) та   
Осипенко Олені Андріївні (8/25 ч. домоволодіння) безоплатно у  власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:073:0045) по 
вул. Ціолковського, 25 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. 

11. Затвердити Онопі Володимиру Володимировичу та Онопі Ніні 
Миколаївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Козакова, 37 загальною  
площею 0,0610 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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11.1.  Передати  Онопі Володимиру Володимировичу (1/2 ч.  

домоволодіння) та Онопі Ніні Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) безоплатно 
у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:27:184:0054) по вул. Козакова, 37 загальною  
площею 0,0610 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 Болдирєвій Світлані Василівні та Савчуку Сергію 
Івановичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по пров. Госпітальному 1-му, 21   
загальною площею 0,0661 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Болдирєвій Світлані Василівні (1/2 ч. домоволодіння)  
та Савчуку Сергію Івановичу (1/2 ч. домоволодіння) безоплатно у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:33:293:0030) по пров. Госпітальному 1-му, 21 загальною 
площею 0,0661 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 Шкорбут Валентині Василівні, Головченку Геннадію 
Анатолійовичу, Головченко Аллі Миколаївні, Леонову Валентину  
Федоровичу, Єрмолаєву Борису Захаровичу та Луніну Сергію Євгенійовичу   
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул.  Леніна, 90 загальною площею 0,0879 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Шкорбут Валентині Василівні (11/50 ч. домоволодіння), 
Головченку Геннадію Анатолійовичу (9/100 ч. домоволодіння), Головченко 
Аллі Миколаївні (9/100 ч. домоволодіння), Леонову Валентину Федоровичу 
(1/5 ч. домоволодіння), Єрмолаєву Борису Захаровичу (4/25 ч. 
домоволодіння) та Луніну Сергію Євгенійовичу (6/25 ч. домоволодіння)  
безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку  
(кадастровий номер 3510100000:38:291:0040) по вул. Леніна, 90  загальною 
площею 0,0879  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 Опрі Ніні Володимирівні, Опрі Людмилі Михайлівні, 
Заніздрі Аліні Григорівні та Заніздрі Юлії Олександрівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Тернопільській, 13 загальною площею 0,0705 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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14.1. Передати  Опрі Ніні Володимирівні та Опрі Людмилі Михайлівні 

(29/50 ч. домоволодіння), Заніздрі Аліні Григорівні та Заніздрі Юлії 
Олександрівні (21/50 ч. домоволодіння) безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0047) по  
вул. Тернопільській, 13 загальною площею 0,0705 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 з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


