
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  12 вересня  2012 року                                №  1927 
 

Про затвердження проектів землеустрою та  
передачу  у власність земельних ділянок 
громадянам м. Кіровограда 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,              
статтями 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України та розглянувши 
звернення громадян міста Кіровограда, проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Бойку Юрію Юрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Петра Дорошенка, 3 у власність 
загальною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

2. Передати  Бойку Юрію Юрійовичу безоплатно  у власність земельну 
ділянку по вул. Петра Дорошенка, 3 загальною площею 0,1000 га  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по угіддях: 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської   забудови, що перебувають у запасі. 

3. Затвердити Войтянову Вячеславу Едуардовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по пров. Військовому, 19 у власність 
загальною площею 0,0543 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

4. Передати  Войтянову Вячеславу Едуардовичу безоплатно  у 
власність земельну ділянку по пров. Військовому, 19 загальною                 
площею 0,0543 га  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по 
угіддях: 0,0543 га – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, що перебувають у 
запасі. 
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5. Затвердити Гавриш Юлії Петрівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Брянській, 1 у власність загальною 
площею 0,0529 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт визначення 
розміру збитків для відшкодування власникам землі та землекористувачам, 
пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

6. Передати  Гавриш Юлії Петрівні безоплатно  у власність земельну 
ділянку по вул. Брянській, 1 загальною площею 0,0529 га  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка),  у тому  числі  по угіддях: 0,0529 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови, за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської   забудови, що перебувають у запасі. 

7. Затвердити Савченко Людмилі Василівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дзержинського, 87/48 у власність 
загальною площею 0,0235 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

8. Передати  Савченко Людмилі Василівні безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. Дзержинського, 87/48 загальною площею                 
0,0235 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),  у тому  числі  по угіддях: 0,0235 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової  забудови, за  рахунок  земель  
житлової  та громадської   забудови, що перебувають у запасі. 

9. Затвердити Спірідонову Дмитру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику Рибальському, 28 
безоплатно у власність загальною площею 0,0415 га для ведення садівництва 
та акт визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

10. Передати  Спірідонову Дмитру Володимировичу  безоплатно  у 
власність земельну ділянку по тупику Рибальському, 28 загальною площею 
0,0415  га – землі садів, для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.    

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

   
 
Міський голова                              О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
 


