
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 вересня 2015 року                                  № 4640  
 

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, проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Подколзіній Олені Іванівні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Мотокросному, 33  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Подколзіній Олені Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:414:0010) по  
пров. Мотокросному, 33 загальною площею 0,0551 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 Берестенко Інзі Олександрівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Димитрова, 54-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Берестенко Інзі Олександрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:03:014:0021) по  
вул. Димитрова, 54-а загальною площею 0,0837 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 Бурцевій Марині Юріївні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Микитенка, 19-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Бурцевій Марині Юріївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:421:0047) по  
 



 2   
  
вул. Микитенка, 19-а загальною площею 0,0571 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 Кожухар Олені Едуардівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Маріупольському 4-у, 6   для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Кожухар Олені Едуардівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:438:0039) по  
пров. Маріупольському 4-у, 6 загальною площею 0,0420 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 Єсауленко Ірині Яківні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Лазо, 36 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Єсауленко Ірині Яківні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:13:074:0046) по вул. Лазо, 36 загальною 
площею 0,0546 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 Журенко Тамарі Олексіївні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Семена  
Палія, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Журенко Тамарі Олексіївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:05:042:0053) по вул. Семена Палія, 12 
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. 

7. Внести зміни до п. 3 рішення Кіровоградської міської ради  
від 07 жовтня 2014 року № 3431 “Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”, а саме: замінити 
площу “0,0673 га” на “0,0674 га”.  

7.1. Затвердити Музиченко Галині Василівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Степовому, 82 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.2. Передати Музиченко Галині Василівні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:167:0027) по пров. Степовому, 82 
загальною площею 0,0674 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
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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 Горпинку Миколі Кириловичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 40-річчя  
Перемоги, 78 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Горпинку  Миколі Кириловичу  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:397:0081) по вул. 40-річчя 
Перемоги, 78 загальною площею 0,0758  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 Клітченко Лідії Василівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Будьонного, 1 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Клітченко Лідії Василівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:48:428:0071) по вул. Будьонного, 1 
загальною площею 0,0788 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 Караушу Олегу Федоровичу  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Дачному, 31   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Караушу Олегу Федоровичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:358:0080) по пров. Дачному, 31   
загальною площею 0,0300 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. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

12. 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 
    


