
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  07 жовтня  2014 року                                № 3439 
 

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 Черевку Олександру Миколайовичу  проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Світлій, 52 загальною площею 0,0577  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Черевку Олександру Миколайовичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:218:0042) по  
вул. Світлій, 52  загальною площею 0,0577  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. Затвердити Назаренко Людмилі Дмитрівні  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по   
вул. Водогінній, 34 загальною площею 0,1160  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

2.1. Передати Назаренко Людмилі Дмитрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Водогінній, 34   загальною площею 0,1160  га, з 
них: 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:13:081:0032) –  
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 та 0,0160 га (кадастровий  
номер 3510100000:13:081:0033) – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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3. Затвердити Скирді Любові Василівні  проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Олександрійській, 67  загальною площею 0,0407   га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Скирді Любові Василівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:313:0020) по  
вул. Олександрійській, 67  загальною площею 0,0407 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  Голобородько Майї Єгорівні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Чкалова, 31 загальною площею 0,0544 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Голобородько Майї Єгорівні   безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:170:0017) по  
вул. Чкалова, 31 загальною площею 0,0544  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 Манюті Михайлу Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Генерала Родимцева, 61  загальною площею 0,0931   га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Манюті Михайлу Миколайовичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:346:0014) по  
вул. Генерала Родимцева, 61  загальною площею 0,0931  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 Ібрагімову Ренату Тофіковичу  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Будьонного, 1-б  загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Ібрагімову Ренату Тофіковичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:428:0057) по  
вул. Будьонного, 1-б 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. 
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7. Затвердити  Кодацькому Леоніду Олексійовичу  проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Амурській, 29 загальною площею 0,0602 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Кодацькому Леоніду Олексійовичу   безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:336:0022) по 
вул. Амурській, 29 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. 

8. Внести зміни до пункту 7 рішення Кіровоградської міської ради                        
від 27 березня 2014 року № 2934  “Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а 
саме слова “загальною площею 0,0845 га” замінити на слова “загальною 
площею 0,0769  га”. 

9. Затвердити  Савчин Марії Семенівні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Будівельників, 25 загальною площею 0,0769  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Савчин Марії Семенівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:032:0039) по  
вул. Будівельників, 25 загальною площею 0,0769 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 Пилипенко Кларіті Олексіївні, Місейку Артему 
Володимировичу, Місейко Людмилі Костянтинівні, Місейку Володимиру 
Борисовичу, Місейко Тетяні Олексіївні та Місейку Олегу Володимировичу   
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки  по вул. Районний Бульвар, 8 загальною площею 0,0590 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати  Пилипенко Кларіті Олексіївні (9/20 ч. домоволодіння), 
Місейку Артему Володимировичу, Місейко Людмилі Костянтинівні, Місейку 
Володимиру Борисовичу, Місейко Тетяні Олексіївні та Місейку Олегу 
Володимировичу  (11/20 ч. домоволодіння)   безоплатно у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:184:0058) по вул. Районний 
Бульвар, 8  загальною площею 0,0590 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. 

11. Затвердити Власенку Валентину Васильовичу  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
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вул. Ствольній, 6 загальною площею 0,0723 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Власенку Валентину Васильовичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:108:0062) по  
вул. Ствольній, 6  загальною площею 0,0723 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  Мокряк Тетяні Данилівні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Пальміро Тольятті, 29  загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Мокряк Тетяні Данилівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:053:0127) по  
вул. Пальміро Тольятті, 29  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. 

13. Затвердити  Мокряку Роману Андрійовичу   проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Пальміро Тольятті, 29  загальною площею 0,0932 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Мокряку Роману Андрійовичу   безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:053:0128) по  
вул. Пальміро Тольятті, 29  загальною площею 0,0932 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. Внести зміни до пункту 98 рішення Кіровоградської міської ради                        
від 20 листопада 2013 року № 2559  “Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам  
міста”, а саме слова “загальною площею 0,0510 га” замінити на слова 
“загальною площею 0,0496  га”. 

15. Затвердити Шелест Тамарі Олексіївні   проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Попова, 7  загальною площею 0,0496 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

15.1. Передати  Шелест Тамарі Олексіївні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:305:0132) по  
пров. Попова, 7  загальною площею 0,0496  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку,   
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господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

17. 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 Олійника О.О. 

 
 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


