
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 07 квітня 2017 року                                             № 939  
 

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, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Бурлаці Івану Яковичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Азовському, 2-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Бурлаці Івану Яковичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:04:019:0037) по пров. Азовському, 2-б  

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.   

2. Внести зміни до п. 36 рішення Кіровоградської міської ради                        

від 23.02.2016 № 120 «Про надання  дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам», а саме цифри 

«0,0634 га» замінити на цифри «0,0549 га» у зв’язку з уточненням площі 

земельної ділянки. 

2.1. Затвердити Шевченку Віктору Михайловичу проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Дунайській, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.2. Передати Шевченку Віктору Михайловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:425:0026) по вул. Дунайській, 12  

загальною площею 0,0549 га (у тому числі по угіддях: 0,0549 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.   

3. Затвердити Грузденку Івану Панфіловичу та Грузденко Валентині 

Григорівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по вул. Карпатській, 35-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Грузденку Івану Панфіловичу та Грузденко Валентині 

Григорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:155:0015) по вул. Карпатській, 35-а загальною  

площею 0,0535 га (у тому числі по угіддях: 0,0535 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

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

житлової та громадської забудови.   

4. Затвердити Бобиру Івану Макаровичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Тульській, 62  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Бобиру Івану Макаровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:42:376:0024) по вул. Тульській, 62 загальною 

площею 0,0353 га (у тому числі по угіддях: 0,0353 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

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

житлової та громадської забудови.   

5. Затвердити Скоблікову Василю Пилиповичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Ризькій, 9  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Скоблікову Василю Пилиповичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:035:0052) по вул. Ризькій, 9  

загальною площею 0,0838 га (у тому числі по угіддях: 0,0838 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

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

земель житлової та громадської забудови.   

6. Затвердити Гуйван Анні Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Максима 

Залізняка, 32 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Гуйван Анні Сергіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:069:0038) по пров. Максима Залізняка, 32  

загальною площею 0,0416 га (у тому числі по угіддях: 0,0416 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

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

земель житлової та громадської забудови.  
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7. Затвердити Ткаченку Валерію Валентиновичу, Ткаченко Юлії 

Олександрівні, Гапончик-Грановській Оксані Миколаївні, Семенку  

Олександру Леонтійовичу та Гапончику Миколі Федоровичу проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність 

земельної ділянки по пров. Межовому, 5  для будівництва та обслуговування 

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

7.1. Передати Ткаченку Валерію Валентиновичу, Ткаченко  

Юлії Олександрівні, Гапончик-Грановській Оксані Миколаївні,  

Семенку Олександру Леонтійовичу та Гапончику Миколі Федоровичу   

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:46:382:0054) по пров. Межовому, 5 загальною  

площею 0,1156 га (у тому числі по угіддях: 0,1156 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

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

житлової та громадської забудови.  

8.  Затвердити Янченко Альоні Сергіївні та Кравцовій Вікторії 

Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по пров. Об’їзному, 48 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Янченко Альоні Сергіївні та Кравцовій Вікторії 

Анатоліївні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:25:153:0036) по пров. Об’їзному, 48 загальною  

площею 0,1679 га (у тому числі по угіддях: 0,1679 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого  будинку,  

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

житлової та громадської забудови.   

9. Затвердити Єфіміщевій Валентині Іванівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Павла 

Сніцара, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва.  

9.1. Передати Єфіміщевій Валентині Іванівні у власність земельну 

ділянку по вул. Павла Сніцара, 2  загальною площею 0,1432 га, з них: 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:14:114:0063) (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 0,0432 га (кадастровий номер 3510100000:14:114:0064) (у тому числі 

по угіддях: 0,0432 га – багаторічні насадження), для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Чубку Сергію Вікторовичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Адама 

Міцкевича, 1 для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва.  

10.1. Передати Чубку Сергію Вікторовичу у власність земельну 

ділянку по вул. Адама Міцкевича, 1 загальною площею 0,1526 га, з них: 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:35:232:0051) (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 0,0526 га (кадастровий номер 3510100000:35:232:0052) (у тому числі 

по угіддях: 0,0526 га – багаторічні насадження), для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Широкій Надії Валентинівні та Марченко Юлії Авдіївні  

проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність 

земельної ділянки по вул. Сумській, 19 для будівництва та обслуговування 

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

11.1. Передати Широкій Надії Валентинівні та Марченко Юлії Авдіївні    

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:42:352:0050) по вул. Сумській, 19 загальною  

площею 0,0620 га (у тому числі по угіддях: 0,0620 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

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

житлової та громадської забудови.   

12. Затвердити Носовській Аллі Олександрівні проект  

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Свободи, 10-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Носовській Аллі Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:018:0048) по вул. Свободи, 10-а  

загальною площею 0,0725 га (у тому числі по угіддях: 0,0725 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

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

земель житлової та громадської забудови.   

13. Затвердити Волковій Наталії Василівні та Оліфір Ларисі Дмитрівні  

проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність 

земельної ділянки по вул. Карпатській, 17 для будівництва та обслуговування 

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

13.1. Передати Волковій Наталії Василівні та Оліфір Ларисі Дмитрівні    

у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:24:144:0038) по вул. Карпатській, 17 загальною  

площею 0,0889 га (у тому числі по угіддях: 0,0889 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  

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

житлової та громадської забудови.   
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14. Затвердити Сергієнку Павлу Йосиповичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Братиславській, 105-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Сергієнку Павлу Йосиповичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:07:045:0034) по  

вул. Братиславській, 105-а  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.   

15. Затвердити Гершкулу Василю Івановичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Полярній, 34  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Гершкулу Василю Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:166:0048) по вул. Полярній, 34  

загальною площею 0,0736 га (у тому числі по угіддях: 0,0736 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування  жилого  

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

земель житлової та громадської забудови.   

16. Затвердити Тімофєєвій Ользі Петрівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Вокзальній, 15/18  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Тімофєєвій Ользі Петрівні  у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:150:0065) по  

вул. Вокзальній, 15/18  загальною площею 0,0276 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0276 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), 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    


