
                           
УКРАЇНА 

    
  КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
     

                  ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 квітня 2012 року                            № 1581 
 

Про передачу громадянам безоплатно 
у  власність земельних ділянок  по 
пров. Курінному, 58 

 

Керуючись   статтями    142, 143   Конституції   України,   пунктом    34  
статті   26   Закону   України   “Про   місцеве    самоврядування     в   Україні”,  
статтями 12, 19, 92, 126, 142 Земельного кодексу України, статтею 41 Закону 
України “Про оренду землі”, статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, 
розглянувши звернення громадян, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Дударенку Віктору Івановичу, Дударенко Зої 
Всеволодівні, Світовій Валентині Михайлівні, Чорній Катерині Яківні, 
Попову Сергію Миколайовичу, Поповій Раїсі Іванівні, Подвиг Марії 
Петрівні, Іванцовій Любові Григорівні, Іванцову Віктору Дмитровичу проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною 
площею 1,9662 га по пров. Курінному, 58  для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та 
ведення особистого селянського господарства та акт визначення розміру 
збитків для відшкодування власникам землі та землекористувачам, 
пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

2. Припинити Кравченку Андрію Миколайовичу шляхом розірвання 
договір оренди земельної ділянки загальною площею 19661,89 кв. м по                          
пров. Курінному, 58, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.08.09 № 2433 для розміщення господарських будівель, за його 
згодою. 

3. Передати Дударенку Віктору Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Передати Дударенку Віктору Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,0998 га – 
рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
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5. Передати Дударенко Зої Всеволодівні безоплатно у власність 

земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Передати Дударенко Зої Всеволодівні безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1150 га – 
рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

7. Передати Світовій Валентині Михайлівні безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Передати Світовій Валентині Михайлівні безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1140 га – 
рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

9. Передати Чорній  Катерині Яківні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Передати Чорній Катерині Яківні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1123 га – рілля, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

11. Передати Попову Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Передати Попову Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1117 га – 
рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

13. Передати Поповій Раїсі Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Передати Поповій Раїсі Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1121 га – рілля, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
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15. Передати Подвиг Марії Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Передати Подвиг Марії Петрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1119 га – рілля, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

17. Передати Іванцовій Любові Григорівні безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Передати Іванцовій Любові Григорівні безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1119 га – 
рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

19. Передати Іванцову Віктору Дмитровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Передати Іванцову Віктору Дмитровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 58 загальною площею 0,1107 га – 
рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О. 
 

 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 
 


