
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 22 вересня 2015 року                                № 4530 
 
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 Гладиру Ігорю Олександровичу  проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Армійському, 7  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Гладиру Ігорю Олександровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:281:0019) по  
пров. Армійському, 7 загальною площею 0,0354 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 Махно Наталі Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Армійському, 7  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Махно Наталі Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:281:0018) по  
пров. Армійському, 7 загальною площею 0,0432 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. 

3. Затвердити Кокош Олені Валеріївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Володимирській, 20  для будівництва та обслуговування жилого  
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

3.1. Передати Кокош Олені Валеріївні у власність  
земельну ділянку по вул. Володимирській, 20 загальною площею 0,1021 га, з  
них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:11:090:0058) – 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 0,0021 га (кадастровий  
номер 3510100000:11:090:0059) – сади, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

4. Затвердити Лісевич Галині Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Валентини Терешкової, 151  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Лісевич Галині Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:160:0062) по  
вул. Валентини Терешкової, 151 загальною площею 0,0766  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 Андрійчуку Роману Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Тургенєва, 72/11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Андрійчуку Роману Олександровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:138:0046) по  
вул. Тургенєва, 72/11 загальною площею 0,0258 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 Гринюкову Костянтину Вячеславовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по 
пров. Гаубичному, 8   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Гринюкову Костянтину Вячеславовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:25:153:0032) по  
пров. Гаубичному, 8 загальною площею 0,0613 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 Терешку Миколі Миколайовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Микитенка, 62 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Терешку Миколі Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:425:0012) по  
вул. Микитенка, 62 загальною площею 0,0614 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 Гайдуку Валентину Дмитровичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Олександрійській, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Гайдуку Валентину Дмитровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:248:0061) по  
вул. Олександрійській, 2 загальною площею 0,0527 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. 

9. Затвердити Гершановій Вірі Іванівні, Коваленко Аллі Олексіївні  та 
Харченку Вячеславу Володимировичу проект землеустрою щодо відведення 
безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки по пров. Середній  
В’ їзд, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Гершановій Вірі Іванівні, Коваленко Аллі Олексіївні та 
Харченку Вячеславу Володимировичу у спільну сумісну власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:361:0062) по пров. Середній 
В’ їзд, 5 загальною площею 0,0475 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 Барбанову Олександру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Ринковому, 43/5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Барбанову Олександру Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:391:0219) по  
пров. Ринковому, 43/5 загальною площею 0,0594 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 Чаплинському Леоніду Леонідовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Чернігівській, 16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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11.1. Передати Чаплинському Леоніду Леонідовичу у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:40:319:0038) по  
вул. Чернігівській, 16 загальною площею 0,0632 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 Хмельницькому Петру Пантелійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Красноярській, 13  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Хмельницькому Петру Пантелійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:430:0055) по  
вул. Красноярській, 13 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 Сокур Ніні Михайлівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Шахтарській, 68  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Сокур Ніні Михайлівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:152:0058) по  
вул. Шахтарській, 68 загальною площею 0,0725 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. Затвердити Ткаченку Леоніду Вікторовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Чайковського, 96   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Ткаченку Леоніду Вікторовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:297:0024) по  
пров. Чайковського, 96 загальною площею 0,0580  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 Семененко Вікторії Леонідівні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Очаківському, 6  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Семененко Вікторії Леонідівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:425:0021) по  
пров. Очаківському, 6 загальною площею 0,0549 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
 



 5   
  
жилого будинку, 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 Литвина Г.М. 

 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
    


