
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 липня 2016 року                                             № 486 
 
Про передачу безоплатно у власність  
земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                  
статтею 4 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 Сипко Тетяні Георгіївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Макаренка, 10  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Сипко Тетяні Георгіївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:24:190:0074) по пров. Макаренка, 10   
загальною площею 0,0627 га (у тому числі по угіддях: 0,0627 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. 

2. Затвердити Бондаренко Наталі Геннадіївні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Генерала 
Шумілова, 31/90 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Бондаренко Наталі Геннадіївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:351:0095) по вул. Генерала 
Шумілова, 31/90 загальною площею 0,0404 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0404 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 Сакарі Валерію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Курганній, 38/19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Сакарі Валерію Володимировичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:358:0083) по  
вул. Курганній, 38/19 загальною площею 0,0817 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0817 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. 

4. Затвердити Лісовенко Валентині Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Шкільній, 23 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1 Передати Лісовенко Валентині Іванівні у власність земельну 
ділянку по вул. Шкільній, 23 загальною площею 0,1122 га, з них:  
площею 0,0716 га (кадастровий номер 3510100000:48:413:0144) (у тому числі 
по угіддях: 0,0716 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 та площею 0,0406  га (кадастровий номер 3510100000:48:413:0145) 
(у тому числі по угіддях: 0,0406 га – землі садів) для ведення садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

5. Затвердити Каліщуку Григорію Анатолійовичу та Савченко 
Валентині Федорівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у 
спільну сумісну власність земельної ділянки по пров. Армійському, 1 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Каліщуку Григорію Анатолійовичу та Савченко 
Валентині Федорівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:31:281:0022) по пров. Армійському, 1 
загальною площею 0,0891 га (у тому числі по угіддях: 0,0891 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. 

6. Затвердити Сивобородову Віктору Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Приміській, 12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Сивобородову Віктору Васильовичу у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:405:0046) по  
вул. Приміській, 12 загальною площею 0,0954 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0954 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

7. Затвердити Халахан Світлані Вікторівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Новгородській, 35 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Халахан Світлані Вікторівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:298:0017) по  
вул. Новгородській, 35 загальною площею 0,0433 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0433 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. 

8. Затвердити Маліннікову Василю Іллічу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Залізничній 2-й, 12  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Маліннікову Василю Іллічу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:086:0043) по  
вул. Залізничній 2-й, 12 загальною площею 0,0723 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0723 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 Астаф’єву Сергію Олександровичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Обривному, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Астаф’єву Сергію Олександровичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:264:0045) по  
пров. Обривному, 15 загальною площею 0,0441 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0441 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. 

10. Затвердити М’ятовичу Валерію Павловичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. В’ячеслава Чорновола, 43  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати М’ятовичу Валерію Павловичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:29:259:0039) по  
вул. В’ячеслава Чорновола, 43  загальною площею 0,0325 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0325 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

11. Затвердити Маяраш Ірині Анатоліївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Яновського, 26 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Маяраш Ірині Анатоліївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:369:0028) по  
вул. Яновського, 26  загальною площею 0,0813 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0813 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. 

12. Затвердити Гладченку Івану Івановичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Ольги Кобилянської, 10 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Гладченку Івану Івановичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:431:0030) по  
 пров. Ольги Кобилянської, 10 загальною площею 0,0615  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0615 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 Теніченко Жанні Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Руслана Слободянюка, 64 (Валентини Терешкової) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Теніченко Жанні Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:145:0061) по  
вул. Руслана Слободянюка, 64 (Валентини Терешкової)  загальною  
площею 0,0131 га (у тому числі по угіддях: 0,0131 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. 

14. Затвердити Снєгур Жанні Павлівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Ушакова, 71  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Снєгур Жанні Павлівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:380:0064) по  
вул.  Ушакова, 71  загальною площею 0,0765 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0765 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

15. Затвердити Остапенку Сергію Олександровичу  проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Каховській, 26 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Остапенку Сергію Олександровичу  у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:261:0030) по  
вул.  Каховській, 26  загальною площею 0,0561 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0561 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. 

16. Затвердити Кобець Ірині Миколаївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Івана Виговського, 70 (Петровського) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Кобець Ірині Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:053:0141) по  
вул.  Івана Виговського, 70 (Петровського) загальною площею 0,0613  га (у 
тому числі по угіддях: 0,0613 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 Білоусову Вячеславу Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Скульського, 44 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Білоусову Вячеславу Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0413) по  
вул. Скульського, 44 загальною площею 0,0583 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0583 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. 

18. Затвердити Арсененко Валентині Миколаївні, Ткаченко Тамарі 
Василівні та Ткаченку Максиму Миколайовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки 
по пров. Червоному, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Арсененку Валентині Миколаївні, Ткаченко Тамарі 
Василівні та Ткаченку Максиму Миколайовичу у спільну сумісну власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:300:0041) по  
пров. Червоному, 4 загальною площею 0,0670 га (у тому числі по  
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угіддях: 0,0670 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. 

19. Затвердити Коломійцю Дмитру Володимировичу та Сандул Наталії 
Костянтинівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
сумісну власність земельної ділянки по вул. Ушакова, 73 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Коломійцю Дмитру Володимировичу та Сандул Наталії 
Костянтинівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:46:380:0065) по вул. Ушакова, 73 загальною  
площею 0,0724 га (у тому числі по угіддях: 0,0724 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.  

20. Внести зміни до пункту 9 рішення Кіровоградської міської ради  
від 22 вересня 2015 року № 4481 «Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам»,  
а саме: виключити наступні слова «площею 0,2025 га, з них:  
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». 

20.1. Затвердити Жаботенко Тетяні Миколаївні проект  
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Богдана Хмельницького, 191  для ведення садівництва. 

20.2. Передати Жаботенко Тетяні Миколаївні  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:022:0027) по вул. Богдана 
Хмельницького, 191 загальною площею 0,1025 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1025 га – землі садів) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

22. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В.  

 
 
 

Міський голова                                А.Райкович 

 
Антонова 22 09 49    


