
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  16  жовтня   2012 року                                      № 2017 
 
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 Бондарєвій Ользі Олександрівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність по пров.  Мотокросному, 49 
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  Бондарєвій Ользі Олександрівні  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Мотокросному, 49 загальною площею 0,1000 га (у 
тому числі по угіддях: 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. 

3. Затвердити Войнову  Олександру Олександровичу та Войновій 
Людмилі Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність по пров.  Мотокросному, 47 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. 

4. Передати  Войнову  Олександру Олександровичу та Войновій 
Людмилі Анатоліївні безоплатно у спільну сумісну власність                       
земельну  ділянку  по  пров.  Мотокросному, 47 загальною площею  0,1000 га  
(у тому числі по угіддях: 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. 
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5. Затвердити Войновій Оксані Віталіївні  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність по пров.  Мотокросному, 57 
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. 

6. Передати  Войновій Оксані Віталіївні  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Мотокросному, 57 загальною площею 0,1000 га (у 
тому числі по угіддях: 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. 

7. Затвердити Головченко Тетяні Юріївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність по пров. Окружному (біля 
житлового будинку № 15 по пров. Шкільному 1-му) загальною                         
площею 0,0660 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  Головченко Тетяні Юріївні безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Окружному (біля житлового будинку № 15                     
по пров. Шкільному 1-му) загальною площею 0,0660 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0660 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. 

9. Затвердити Костючку Григорію Яковичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність по вул. Марії Ульянової, 6-а 
загальною площею 0,2406 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
особистого селянського господарства та акт визначення розміру збитків для 
відшкодування власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із 
вилученням земельної ділянки. 

10. Передати  Костючку Григорію Яковичу безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. Марії Ульянової, 6-а загальною площею 0,2406 га,  
з них: 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, та 
площею  0,1406  га  –  для    ведення  особистого селянського господарства,   
у   тому   числі  по  угіддях: 0,1406 га – рілля, за  рахунок  земель 
сільськогосподарського  призначення. 

11. Затвердити Таран Галині Володимирівні  проект землеустрою щодо 
відведення    земельної    ділянки   у    власність   по   вул.   Криворізькій,   6-а  
загальною  площею  0,0587  га   для  будівництва  та   обслуговування жилого  
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

12. Передати  Таран Галині Володимирівні   безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. Криворізькій, 6-а  загальною площею 0,0587 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0587 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. 

13. Затвердити Шилу Олегу Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність по пров. Гранітному, 41 загальною 
площею 0,0466 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. 

14. Передати  Шилу Олегу Миколайовичу безоплатно  у власність 
земельну ділянку по пров. Гранітному, 41 загальною площею 0,0466 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0466  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. 

15. Затвердити Оріщенко Галині Броніславівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Прирічній, 66-а  
загальною площею 0,0638 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. 

16. Передати Оріщенко Галині Броніславівні  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. Прирічній, 66-а  загальною площею 0,0638 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0638 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. 

17. Затвердити Волошиній Тетяні Федорівні  проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Марії Ульянової, 7  у власність 
загальною площею 0,1831  га, з них: площею 0,1000  га – для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка),  за  рахунок  земель  житлової  та громадської   
забудови, та площею  0,0831  га  –  для  ведення особистого селянського 
господарства, за   рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

18. Передати Волошиній Тетяні Федорівні  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. Марії Ульянової, 7   загальною площею 0,1831  га,            
з   них:  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   
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забудови, за  рахунок  земель  житлової  та громадської   
забудови, та площею  0,0831  га  –  для  ведення особистого селянського 
господарства,  у  тому  числі по угіддях:  0,0831 га – рілля, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

19. Затвердити Саласенко Валентині Семенівні   проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Курчатова, 12 у власність 
загальною площею 0,1825 га, з них: площею 0,1000  га – для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка),  за  рахунок  земель  житлової  та громадської   
забудови, та площею  0,0825  га  –  для  ведення садівництва, за   рахунок  
земель  сільськогосподарського  призначення. 

20. Передати  Саласенко Валентині Семенівні  безоплатно  у власність 
земельну ділянку по вул. Курчатова, 12  загальною площею 0,1825 га,  з них: 
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, та площею  0,0825  га  –  
для  ведення  садівництва,  у  тому  числі по угіддях:  0,0825  га – сади, за   
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення. 

21. 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 
 


