
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  04 червня 2015 року                               № 4140 
 
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 Бойку Миколі Олександровичу  проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Гуляницького, 12  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Бойку Миколі Олександровичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0398) по  
вул. Гуляницького, 12  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. 

2. Внести  зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 27 березня 2014 року № 2936, а саме: слова та цифри «загальною  
площею 0,1381 га, з них: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» замінити на слова та 
цифри «загальною площею 0,0725 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», та слова «0,0381 га – 
землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі» виключити. 

3. Затвердити Дегтяренку Сергію Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Балтійській, 52 загальною площею 0,0725 га для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Дегтяренку Сергію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:003:0071) по  
вул. Балтійській, 52 загальною площею 0,0725 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 Таратуті Олегу Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Миргородському, 26 загальною площею 0,0226  га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Таратуті Олегу Володимировичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:299:0053) по  
пров. Миргородському, 26  загальною площею 0,0226  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 Тереховій Вірі Миколаївні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Родниковій, 64  
загальною площею 0,0602 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати  Тереховій Вірі Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:194:0046) по  
вул. Родниковій, 64 загальною площею 0,0602 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 Грушовій Раїсі Макарівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Амурській, 19 загальною площею 0,0536 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Грушовій Раїсі Макарівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:319:0034) по  
вул. Амурській, 19 загальною площею 0,0536 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 Горденко Любові Сергіївні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Пальміро Тольятті, 58-а загальною площею 0,1000  га для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Горденко Любові Сергіївні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:050:0019) по  
вул. Пальміро Тольятті, 58-а  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. 

8. Затвердити Колісниченко Зінаїді Федорівні та Дмитріченко Світлані 
Андріївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Світлій, 25-а загальною 
площею 0,0614 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Колісниченко Зінаїді Федорівні (31/50 ч. домоволодіння) 
та Дмитріченко Світлані Андріївні (19/50 ч. домоволодіння) безоплатно  
у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:24:190:0061) по вул. Світлій, 25-а загальною  
площею 0,0614  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 Шишненко Валентині Андріївні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Донецькій, 49-а загальною площею 0,0461 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Шишненко Валентині Андріївні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:169:0051) по  
вул. Донецькій, 49-а загальною площею 0,0461 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 Старкіній Аліні Юріївні та Сарафан Світлані  
Василівні  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Парковій, 10/10 загальною 
площею 0,0747 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Старкіній Аліні Юріївні (1/3 ч. домоволодіння) та 
Сарафан Світлані Василівні (2/3 ч. домоволодіння) безоплатно у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:391:0216) по вул. Парковій, 10/10 загальною  
площею 0,0747 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  
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споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

11. Затвердити Кушнірову Віктору Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Герцена, 6-в загальною площею 0,0447 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати  Кушнірову Віктору Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:366:0049) по  
вул. Герцена, 6-в загальною площею 0,0447 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 Фомченко Марії Герасимівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
тупику Озерному, 8/6   загальною площею 0,0607  га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Фомченко Марії Герасимівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:186:0027) по  
тупику Озерному, 8/6 загальною площею 0,0607 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 Петровій Азі Григорівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Архітектора Достоєвського, 19 загальною площею 0,0879 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Петровій Азі Григорівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0092) по  
вул. Архітектора Достоєвського, 19  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 Помельниковій Ірині Миколаївні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Глибка, 80/16 загальною площею 0,0615 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Помельниковій Ірині Миколаївні безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:388:0059) по  
вул. Глибка, 80/16 загальною площею 0,0615 га – землі одно- та  
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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 Куценку Олександру Олександровичу  проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Тихій, 4 загальною площею 0,0727 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Куценку Олександру Олександровичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:355:0068) по  
вул. Тихій, 4  загальною площею 0,0727  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. 

16. Затвердити Шумейко Галині Іванівні, Зазулі Ларисі Василівні, 
Костогриз Людмилі Миколаївні, Черненко Євдокії Андріївні, Доготарь Надії 
Петрівні та Цвілюк Лілії Миколаївні  проект землеустрою щодо відведення 
безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки по  
вул. Карабінерній, 14 загальною площею 0,1136 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати  Шумейко Галині Іванівні (7/50 ч. домоволодіння), 
Зазулі Ларисі Василівні (9/100 ч. домоволодіння), Костогриз Людмилі 
Миколаївні (3/10 ч. домоволодіння), Черненко Євдокії  
Андріївні (7/50 ч. домоволодіння), Доготарь Надії Петрівні (4/25 ч. 
домоволодіння) та Цвілюк Лілії Миколаївні (17/100 ч. домоволодіння) 
безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:28:256:0013) по вул. Карабінерній, 14 загальною  
площею 0,1136 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. Затвердити Середньому Сергію Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Панфьорова, 43 загальною площею 0,0551 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

17.1. Передати  Середньому Сергію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:432:0044) по  
вул. Панфьорова, 43 загальною площею 0,0551 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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 18. Затвердити  Фісун Марії Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Далекосхідній, 27/36  загальною площею 0,0654 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати  Фісун Марії Сергіївні безоплатно у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:218:0044) по  
вул. Далекосхідній, 27/36 загальною площею 0,0654 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. 

19. Затвердити Пономаренко Катерині Михайлівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Східній, 30 загальною площею 0,0748 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Пономаренко Катерині Михайлівні безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:190:0062) по  
вул. Східній, 30 загальною площею 0,0748  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. 

20. Затвердити Мішкою Руслану Петровичу  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Панфіловців, 8 загальною площею 0,0300 га для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

20.1. Передати  Мішкою Руслану Петровичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:250:0106) по  
вул. Панфіловців, 8 загальною площею 0,0300 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. 

21. Затвердити Королю Василю Пилиповичу та Ткачовій Ганні 
Миколаївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Ушакова, 16  загальною 
площею 0,0694  га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Королю Василю Пилиповичу (1/47 ч. домоволодіння)  
та Ткачовій Ганні Миколаївні (1/53 ч. домоволодіння) безоплатно у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:46:358:0074) по вул. Ушакова, 16 загальною  
площею 0,0694  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  
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споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

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

23. 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 
    


