
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  14 липня 2015 року                                                      № 4254 
 
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 Петрову Володимиру Микитовичу  проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул.  Леваневського, 51  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Петрову Володимиру Микитовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:091:0050) по  
вул. Леваневського, 51 загальною площею 0,0723 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 Сільченку  Василю Миколайовичу   проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. 50 років Радянської Армії, 38-а для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Сільченку Василю Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:427:0058) по  
вул. 50 років Радянської Армії, 38-а  загальною площею 0,0983 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 Животовській Ларисі Денисівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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пров. Ковалівському, 5   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Животовській Ларисі Денисівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:103:0084) по  
пров. Ковалівському, 5 загальною площею 0,0641 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 Коваленку Юрію Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Московській, 105-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

4.1. Передати Коваленку Юрію Васильовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Московській, 105-а  загальною площею 0,1222 га, з них: 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:02:009:0185) – 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 та 
площею 0,0222  га (кадастровий номер 3510100000:02:009:0186) – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.   

5. Затвердити Шипіловій Анастасії Давидівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Донецькій, 26/16   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Шипіловій Анастасії Давидівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0054) по  
вул. Донецькій, 26/16 загальною площею 0,0569 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 Дядик Анжелі Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Красіна, 18-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Дядик Анжелі Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:394:0048) по  
пров. Красіна, 18-а загальною площею 0,0382  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 Придворовій Вірі Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Новоселівській, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Придворовій Вірі Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:374:0027) по  
вул. Новоселівській, 12  загальною площею 0,0547 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 Ляшенко Катерині Анатоліївні та Калініченку Віктору 
Митрофановичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у  спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Андріївській, 5 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Ляшенко Катерині Анатоліївні (7/10 ч. домоволодіння) 
та Калініченку Віктору Митрофановичу (3/10 ч. домоволодіння)  у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:33:212:0067) по вул. Андріївській, 5 загальною  
площею 0,1579  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 Плотніковій Олександрі Омельянівні проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Черняхівському, 1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Плотніковій Олександрі Омельянівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:387:0029) по  
пров. Черняхівському, 1 загальною площею 0,0494 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 Соколенко Зінаїді Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Дунаєвського, 2/38 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Соколенко Зінаїді Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:086:0037) по  
пров. Дунаєвського, 2/38 загальною площею 0,0612 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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11. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

12. 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 Литвина Г.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
    


