
   УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16 жовтня 2012 року               № 2015 
 
Про передачу громадянам міста 
безоплатно у власність земельних  
ділянок  по пров. Курінному, 29 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34      
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,     
статтями 12, 81, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України, розглянувши 
колективне звернення від громадян та проект землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Рябко Віті Григорівні, Рябку Євгенію Миколайовичу, 
Миронюк Наталії Вікторівні, Савчук Юлії Вікторівні, Дударенку Олександру 
Вікторовичу, Чечильницькій Любові Яківні, Буряк Зінаїді Михайлівні   
проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною                 
площею 1,5356 га по пров. Курінному, 29 безоплатно у власність 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 земельних ділянок. 

2. Припинити Кравченку Андрію Миколайовичу право оренди частини 
земельної ділянки площею 1,5356 га по пров. Курінному, 29, надане на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 16.09.2008 № 1252 під 
розміщення виробничих приміщень. 

3. Передати Рябко Віті Григорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 29 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 Рябко Віті Григорівні безоплатно у власність земельну 
ділянку  по  пров. Курінному, 29  загальною   площею  0,1200 га – рілля,   для  
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

5. Передати Рябку Євгенію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 29 загальною площею 0,1000 га – землі  
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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 Рябку Євгенію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 29 загальною  площею 0,1156 га – 
рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
 7. Передати Миронюк Наталії Вікторівні безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 29 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 Миронюк Наталії Вікторівні безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 29 загальною площею 0,1200 га –  
рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

9. Передати Савчук Юлії Вікторівні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 29 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 Савчук Юлії Вікторівні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 29 загальною площею 0,1200 га – рілля, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
 11. Передати Дударенку Олександру Вікторовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку по пров. Курінному, 29 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 Дударенку Олександру Вікторовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку по пров. Курінному, 29 загальною               
площею 0,1200 га – рілля, для ведення особистого селянського господарства 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 13. Передати Чечильницькій Любові Яківні безоплатно у власність 
земельну ділянку по пров. Курінному, 29 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 Чечильницькій Любові Яківні безоплатно у власність 
земельну  ділянку  по   пров. Курінному, 29    загальною   площею  0,1200 га –   
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рілля, для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
 15. Передати Буряк Зінаїді Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 29 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 Буряк Зінаїді Михайлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку по пров. Курінному, 29 загальною площею 0,1200 га – рілля, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

17. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 22 09 49 


