
  
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  04 червня 2015 року                                  № 4159 
 
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 Чурбанову Валерію Володимировичу та Богаченковій  

Людмилі Петрівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у  
спільну часткову власність земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 32  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Чурбанову Валерію Володимировичу (14/25 ч. 
домоволодіння) та Богаченковій Людмилі Петрівні (33/75 ч. домоволодіння) 
у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:33:264:0037) по вул. Габдрахманова, 32  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. 

2. Затвердити Колєснікову Івану Семеновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Осипенко, 59 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Колєснікову Івану Семеновичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:066:0065) по вул. Осипенко, 59   
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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3. Затвердити Макарицькій Ользі Степанівні та Олійник Тетяні 

Андріївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по пров. Лісному, 38 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Макарицькій Ользі Степанівні (27/100 ч. домоволодіння) 
та Олійник Тетяні Андріївні (73/100 ч. домоволодіння)  у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:214:0038) по 
пров. Лісному, 38    загальною площею 0,0545 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 Гончаренко Світлані Юхимівні  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Алтайській, 21-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Гончаренко Світлані Юхимівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:392:0020) по  
вул. Алтайській, 21-а   загальною площею 0,0626 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 Попову Івану Олексійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Нижній Прирічній, 1 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Попову Івану Олексійовичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:48:407:0016) по вул. Нижній Прирічній, 1    
загальною площею 0,0553 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 Тітаренко Надії Миколаївні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олександра 
Матросова, 53 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Тітаренко Надії Миколаївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:24:218:0045) по вул. Олександра  
Матросова, 53  загальною площею 0,0608  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. 

7. Затвердити Чернезі Василю Захаровичу та Чорній Надії Іванівні  
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по вул. Цілинній, 50 для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Чернезі Василю Захаровичу та Чорній Надії  
Іванівні  у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:48:418:0039) по вул. Цілинній, 50 загальною  
площею 0,0663  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. Затвердити Медяник Світлані Володимирівні  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 74 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

8.1. Передати Медяник Світлані Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 74 загальною площею 0,1070 га з 
них: 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:049:0100) – 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 
площею 0,0070 га (кадастровий номер 3510100000:05:049:0101) – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.   

9. Затвердити Фастуновій Антоніні Володимирівні, Мельніченко Олені 
Павлівні, Декусар Галині Дмитрівні, Славній Наталії Валеріївні, Макаренку 
Андрію Володимировичу, Славному Ігорю Станіславовичу, Коритнюк Наталі 
Анатоліївні, Плотніковій Людмилі Федорівні, Пустовій Олені Анатоліївні, 
Шпук Наталі Миколаївні, Плотнікову Олександру Миколайовичу, Радіоновій 
Тетяні Степанівні та Ніколенко Світлані Миколаївні  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки 
по вул. Кропивницького, 149 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Фастуновій Антоніні Володимирівні, Мельніченко Олені 
Павлівні, Декусар Галині Дмитрівні, Славній Наталії Валеріївні, Макаренку 
Андрію Володимировичу, Славному Ігорю Станіславовичу, Коритнюк Наталі 
Анатоліївні, Плотніковій Людмилі Федорівні, Пустовій Олені Анатоліївні, 
Шпук Наталі Миколаївні, Плотнікову Олександру Миколайовичу, Радіоновій 
Тетяні Степанівні та Ніколенко Світлані Миколаївні у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:38:317:0042) по 
вул. Кропивницького, 149 загальною площею 0,1102 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 Середній Анні Григорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Леваневського, 77 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Середній Анні Григорівні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:11:099:0028) по вул. Леваневського, 77   
загальною площею 0,0191 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 Захаровій Євгенії Іванівні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка 
Корольова, 14-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Захаровій Євгенії Іванівні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:34:303:0022) по вул. Академіка  
Корольова, 14-а  загальною площею 0,0459  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 Ільченку Сергію Володимировичу, Слюсаренку Сергію 
Володимировичу, Щербі Ігорю Анатолійовичу та Щербі Ларисі Петрівні  
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по пров. Травневому, 8 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Ільченку Сергію Володимировичу (11/50 ч. 
домоволодіння), Слюсаренку Сергію Володимировичу (12/25 ч. 
домоволодіння), Щербі Ігорю Анатолійовичу (3/20 ч. домоволодіння) та 
Щербі Ларисі Петрівні  (3/20 ч. домоволодіння)  у спільну часткову  
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:305:0135) по 
пров. Травневому, 8 загальною площею 0,0650 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 Кожухару Миколі Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Верхній 
Прирічній, 24 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Кожухару Миколі Олександровичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:410:0010) по  
вул. Верхній Прирічній, 24 загальною площею 0,0600 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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14. Затвердити Бабаєву Анатолію Курбановичу, Волковій Лідії Яківні 
та Волковій Ларисі Вікторівні проект землеустрою щодо відведення 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Пляжній, 97/73 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Бабаєву Анатолію Курбановичу (41/100 ч. 
домоволодіння), Волковій Лідії Яківні та Волковій Ларисі Вікторівні 
(177/300 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:11:100:0035) по вул. Пляжній, 97/73 загальною  
площею 0,0687  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. 

15. Затвердити Олейнікову Сергію Пилиповичу та Гаркуші Ользі 
Сергіївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Олени Журливої, 34 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Олейнікову Сергію Пилиповичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Гаркуші Ользі Сергіївні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:090:0055) по 
вул. Олени Журливої, 34 загальною площею 0,0697 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. 

16. Затвердити Гунько Софії Миколаївні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Олексіївському, 30 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Гунько Софії Миколаївні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:46:395:0040) по пров. Олексіївському, 30   
загальною площею 0,0372 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. 

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

18. 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 Литвина Г.М. 

 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 
Антонова 22 09 49 


