
                                    ПРОЕКТ № 1230 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _______ 2017 року        № ____ 
 

Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО 
 

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 55 Закону України “Про 

землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України та  

розглянувши звернення громадян (учасників АТО), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити Левченку Руслану Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки біля перехрестя 

вулиць Желябова та Лермонтова  загальною площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

1.1. Передати Левченку Руслану Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:07:045:0015) біля 

перехрестя вулиць Желябова та Лермонтова загальною площею 0,1000 га  

(у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають в запасі. 

2. Затвердити Говорусі Сергію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Марії 

Заньковецької, 39/10  загальною площею 0,0987 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2.1. Передати Говорусі Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0153) по вул. Марії 

Заньковецької, 39/10 загальною площею 0,0987 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0987 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають в запасі. 
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3. Затвердити Грозану Олександру Євгенійовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Вільному, загальною площею 0,0981 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

3.1. Передати Грозану Олександру Євгенійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0664) по пров. 

Вільному  загальною площею 0,0981 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0981 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають в запасі. 

4. Затвердити Адаменку Костянтину Вікторовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Скульського (напроти будинку № 44) загальною площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

4.1. Передати Адаменку Костянтину Вікторовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0426) по  

вул. Скульського (напроти будинку № 44) загальною площею 0,1000 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі. 

5. Затвердити Криницькому Максиму Едуардовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Героїв АТО, 9 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

5.1. Передати Криницькому Максиму Едуардовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0412) по 

вул. Героїв АТО, 9  загальною площею 0,0910 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0910 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі. 

6. Затвердити Безпалому Сергію Федоровичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Азовському загальною площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

6.1. Передати Безпалому Сергію Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:009:0204) по  

пров. Азовському загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  



 

 

3   

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі.. 

7. Затвердити Тесленку Віталію Валентиновичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 

Лелеківка (між  пров. Курінним та  СТ. «Аграрник») загальною  

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

7.1. Передати Тесленку Віталію Валентиновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0665) в мікрорайоні 

Лелеківка (між  пров. Курінним та  СТ. «Аграрник») загальною  

площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі. 

8. Затвердити Федитник Наталії Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної по пров. Алтайському загальною 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

8.1. Передати Федитник Наталії Сергіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:404:0093) по  

пров. Алтайському загальною площею 0,1000 га (у тому числі  

по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі. 

9. Затвердити Дембровському Юрію Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 

Лелеківка (між  пров. Курінним та  СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 315 

загальною площею 0,0946 га для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

9.1. Передати Дембровському Юрію Сергійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0667) в 

мікрорайоні Лелеківка (між  пров. Курінним та  СТ «Аграрник») загальною  

площею 0,0946 га (у тому числі по угіддях: 0,0946 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі. 

10. Затвердити Байбузану Василю Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Водяному (біля будинку №22/180) загальною площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 
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10.1. Передати Байбузану Василю Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:321:0038) по 

пров. Водяному (біля будинку №22/180)  загальною площею 0,1000 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 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, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сесмій 22 09 49 



Доопрацьовано 23.10.2017 

                                    ПРОЕКТ № 1230 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _______ 2017 року        № ____ 
 

Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО 
 

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 55 Закону України “Про 

землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України та  

розглянувши звернення громадян (учасників АТО), проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити Левченку Руслану Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки біля перехрестя 

вулиць Желябова та Лермонтова  загальною площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

1.1. Передати Левченку Руслану Володимировичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:07:045:0015) біля 

перехрестя вулиць Желябова та Лермонтова загальною площею 0,1000 га  

(у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають в запасі. 

2. Затвердити Говорусі Сергію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Марії 

Заньковецької, 39/10  загальною площею 0,0987 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2.1. Передати Говорусі Сергію Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0153) по вул. Марії 

Заньковецької, 39/10 загальною площею 0,0987 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0987 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають в запасі. 
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3. Затвердити Адаменку Костянтину Вікторовичу проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Скульського (напроти будинку № 44) загальною площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

3.1. Передати Адаменку Костянтину Вікторовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0426) по  

вул. Скульського (напроти будинку № 44) загальною площею 0,1000 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі. 

4. Затвердити Криницькому Максиму Едуардовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Героїв АТО, 9 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

4.1. Передати Криницькому Максиму Едуардовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0412) по 

вул. Героїв АТО, 9  загальною площею 0,0910 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0910 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі. 

5. Затвердити Безпалому Сергію Федоровичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Азовському загальною площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

5.1. Передати Безпалому Сергію Федоровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:009:0204) по  

пров. Азовському загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі.. 

6. Затвердити Тесленку Віталію Валентиновичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 

Лелеківка (між  пров. Курінним та  СТ. «Аграрник») загальною  

площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

6.1. Передати Тесленку Віталію Валентиновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0665) в мікрорайоні 

Лелеківка (між  пров. Курінним та  СТ. «Аграрник») загальною  

площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

7. Затвердити Федитник Наталії Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної по пров. Алтайському загальною 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

7.1. Передати Федитник Наталії Сергіївні безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:404:0093) по  

пров. Алтайському загальною площею 0,1000 га (у тому числі  

по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі. 

8. Затвердити Дембровському Юрію Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 

Лелеківка (між  пров. Курінним та  СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 315 

загальною площею 0,0946 га для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

8.1. Передати Дембровському Юрію Сергійовичу безоплатно у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0667) в 

мікрорайоні Лелеківка (між  пров. Курінним та  СТ «Аграрник») загальною  

площею 0,0946 га (у тому числі по угіддях: 0,0946 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, що перебувають у запасі. 

9. Затвердити Байбузану Василю Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Водяному (біля будинку № 22/180) загальною площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

9.1. Передати Байбузану Василю Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:36:321:0038) по пров. 

Водяному (біля будинку № 22/180)  загальною площею 0,1000 га (у тому числі 

по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

11. 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 
 

Сесмій 22 09 49 


