
ПРОЕКТ № 1320 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»__________ 2017 року                           №  ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Кіровоградської міської ради 

 
 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного 

кодексу України та розглянувши звернення Юхно Н.І. та Пастуха Є.П., 

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до п. 35 та п. 35.1 рішення Кіровоградської міської 

ради від 17.01.2017 № 771 «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам», а саме: слова «по вул. Петра Покаржевського, 8» 

замінити на слова «по пров. Петра Покаржевського, 8». 

2. Внести зміни до п. 2 рішення Кіровоградської міської ради  

від 17.01.2017 № 766 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам», а саме: слова 

«Пастуху Євгену Павловичу» замінити на слова «Пастуху Євгенію 

Павловичу». 

3. Внести зміни до п. 7 та п. 7.1 рішення Кіровоградської міської ради  

від 23.02.2016 № 112 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», а саме: слова «спільну часткову власність» замінити на слова 

«спільну сумісну власність». 

 

 

Міський голова                                        А.Райкович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шевченко 22 09 49  



          
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 січня 2017 року                                                        № 771 

 

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 Сьомізі Олегу Леонідовичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Герцена, 2-в для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Сьомізі Олегу Леонідовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:387:0031) по вул. Герцена, 2-в загальною 

площею 0,0681 га (у тому числі по угіддях: 0,0681 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Понурі Віталію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Ковалівському, 7  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Понурі Віталію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:103:0092) по 

пров. Ковалівському, 7 загальною площею 0,0627 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0627 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

3. Затвердити Новіцькій Валентині Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  
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по пров. Вишняківському, 41 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Новіцькій Валентині Олександрівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:389:0049) по 

пров. Вишняківському, 41 загальною площею 0,0681 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0681 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Шитрі Любові Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Гетьмана Сагайдачного, 139 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Шитрі Любові Анатоліївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:017:0044) по вул. Гетьмана  

Сагайдачного, 139 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1000  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. 

5. Затвердити Феськову Сергію Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Інгульському, 30/8 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Феськову Сергію Михайловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:108:0052) по 

пров. Інгульському, 30/8 загальною площею 0,0459 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0459  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

6. Затвердити Мельниченко Світлані Олексіївні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Сергія Сєнчева, 11-б для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Мельниченко Світлані Олексіївні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:138:0053) по 

вул. Сергія Сєнчева, 11-б загальною площею 0,0277 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0277  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

7. Затвердити Савіцькій Валентині Порфирівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Славному, 3/4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Савіцькій Валентині Порфирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:188:0083) по пров. Славному, 3/4  
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загальною площею 0,0923 га (у тому числі по угіддях: 0,0923 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 Філіпенку Євгену Вікторовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Східній, 2/46 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Філіпенку Євгену Вікторовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:179:0032) по 

вул. Східній, 2/46 загальною площею 0,0513 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0513 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 Колос Тетяні Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Романа Майстерюка, 69 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Колос Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:375:0024) по вул. Романа  

Майстерюка, 69 загальною площею 0,0759 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0759 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 Новаторовій  Надії Пилипівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Чайковського, 28 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Новаторовій Надії Пилипівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:228:0034) по 

вул. Чайковського, 28 загальною площею 0,0637 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0637 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Сироватці Івану Пантелійовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Дунайській, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Сироватці Івану Пантелійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:425:0027) по 

вул. Дунайській, 4 загальною площею 0,0598 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0598 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. 

12. Затвердити Садовському Андрію Павловичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Салтикова-Щедріна, 45/41 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Садовському Андрію Павловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:115:0073) по 

вул. Салтикова-Щедріна, 45/41 загальною площею 0,0901 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0901 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Коломієць Тетяні Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Івана Олінського, 67 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Коломієць Тетяні Леонідівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:207:0035) по 

вул. Івана Олінського, 67 загальною площею 0,0755 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0755 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Загрійчук Ніні Юр’ївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Вознесенській, 54-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Загрійчук Ніні Юр’ївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:359:0060) по вул. Вознесенській, 54-а 

загальною площею 0,0651 га (у тому числі по угіддях: 0,0651 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Яковлєву Юрію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Чкалова, 58 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Яковлєву Юрію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:27:166:0047) по 

вул. Чкалова, 58 загальною площею 0,0662 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0662 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 Оболенцеву Андрію Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Глинки, 16-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Оболенцеву Андрію Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:334:0052) по вул. Глинки, 16-а 

загальною площею 0,0628 га (у тому числі по угіддях: 0,0628 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 Дорошенко Галині Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Шахтарській, 92 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Дорошенко Галині Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:138:0052) по 

вул. Шахтарській, 92 загальною площею 0,0524 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0524 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

18. Затвердити Армашу Олександру Анатолійовичу, Гаврилову 

Дмитру Олександровичу та Гаврилову Геннадію Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність 

земельної ділянки по вул. Донецькій, 1 для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Армашу Олександру Анатолійовичу, Гаврилову 

Дмитру Олександровичу та Гаврилову Геннадію Олександровичу у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:21:169:0053) по вул. Донецькій, 1 загальною 

площею 0,1322 га (у тому числі по угіддях: 0,1322 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Грачовій Людмилі Андріївні та Лукіну Володимиру 

Олександровичу  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по вул. Холодноярський, 135 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Грачовій Людмилі Андріївні та Лукіну Володимиру 

Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:02:009:0194) по  вул. Холодноярський, 135 загальною 

площею 0,1358 га (у тому числі по угіддях: 0,1358 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Стогнієнку Сергію Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана  
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Богуна, 126-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального  

садівництва.  

20.1. Передати  Стогнієнку Сергію Сергійовичу у власність земельну 

ділянку по вул. Івана Богуна, 126-б загальною площею 0,1162 га, з них: 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування  

жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:05:022:0005), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0162 га  (у тому числі по  

угіддях: 0,0162 га – землі садів) для ведення індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 3510100000:05:022:0033) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

21. Затвердити Тишковець Лідії Тарасівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 31 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального  садівництва.  

21.1. Передати  Тишковець Лідії Тарасівні у власність земельну 

ділянку по вул. Івана Сірка, 31 загальною площею 0,1178 га, з них:  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування  

жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:44:344:0403), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0178 га  (у тому числі по  

угіддях: 0,0178 га – землі садів) для ведення індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 3510100000:44:344:0404) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

22. Затвердити Балабан Наталії Станіславівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Інгульській, 61 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального  

садівництва.  

22.1. Передати  Балабан Наталії Станіславівні у власність земельну 

ділянку по вул. Інгульській, 61 загальною площею 0,1278 га, з них: 

площею 0,0999 га (у тому числі по угіддях: 0,0999 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування  

жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:21:146:0060), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0279 га  (у тому числі по  

угіддях: 0,0279 га – землі садів) для ведення індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 3510100000:21:146:0061) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

23. Затвердити Дудник Любові Михайлівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Микитенка, 47-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Дудник Любові Михайлівні у власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:431:0035) по 

вул. Микитенка, 47-а загальною площею 0,0685 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0685 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

24. Затвердити Доценку Миколі Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Вишняківському, 33 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Доценку Миколі Олександровичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:389:0047) по 

пров. Вишняківському, 33 загальною площею 0,0717 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0717 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. 

25. Затвердити Герасименко Ользі Анатоліївні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Аксьонкіної, 7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Герасименко Ользі Анатоліївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:348:0134) по 

вул. Аксьонкіної, 7 загальною площею 0,0643 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0643 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

26. Затвердити Якимасі Дмитру Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Київській, 51/46 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Якимасі Дмитру Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:143:0087) по 

вул. Київській, 51/46 загальною площею 0,0623 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0623 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

27. Затвердити Усатенко Ользі Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Павла Луньова, 12-а для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Усатенко Ользі Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:49:427:0067) по вул. Павла Луньова, 12-а  
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загальною площею 0,0579 га (у тому числі по угіддях: 0,0579 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Шишлачовій Тетяні Борисівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Остапа Вишні, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Шишлачовій Тетяні Борисівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:396:0088) по 

вул. Остапа Вишні, 15 загальною площею 0,0587 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0587 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

29. Затвердити Марків Валентині Борисівні та Прокопець Людмилі 

Борисівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну сумісну 

власність земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 229 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та індивідуального  садівництва.  

29.1. Передати Марків Валентині Борисівні та Прокопець Людмилі 

Борисівні у спільну сумісну власність земельну ділянку по вул. Богдана 

Хмельницького, 229  загальною площею 0,4400 га, з них: площею 0,2000 га 

(у тому числі по угіддях: 0,2000 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (кадастровий номер 3510100000:05:017:0042), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови та площею 0,2400 га  

(у тому числі по угіддях: 0,2400  га – землі садів) для ведення 

індивідуального садівництва (кадастровий номер 3510100000:05:017:0043) за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

30. Затвердити Шевельовій Світлані Володимирівні та Кругловій Юлії 

Станіславівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по вул. Скульського, 48 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

30.1. Передати Шевельовій Світлані Володимирівні та Кругловій Юлії 

Станіславівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:02:002:0418) по  вул. Скульського, 48 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. 

31. Затвердити Абрамову Василю Васильовичу та Логвіненко Ользі 

Миколаївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по вул. Партизанській, 4 для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Абрамову Василю Васильовичу та Логвіненко Ользі 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:14:117:0049) по вул. Партизанській, 4 загальною  

площею 0,0924 га (у тому числі по угіддях: 0,0924 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Беженар Оксані Леонтіївні, Курченко Наталії 

Вікторовні та Курченку Назару Дмитровичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки по  

вул. Черкаській, 2 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Беженар Оксані Леонтіївні, Курченко Наталії 

Вікторовні та Курченку Назару Дмитровичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:15:095:0088) по  

вул. Черкаській, 2 загальною площею 0,0710 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0710 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

33. Затвердити Волощук Любові Миколаївні та Зюнзі Тамарі 

Миколаївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 76 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Волощук Любові Миколаївні та Зюнзі Тамарі 

Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:45:403:0014) по  вул. Олеся Гончара, 76 загальною 

площею 0,0635 га (у тому числі по угіддях: 0,0635 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Кабанець Ірині Володимирівні, Семухіній Олесі 

Валеріївні та Лізогуб Марії Тарасівні проект землеустрою щодо відведення 

безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки по  

вул. Кропивницького, 56 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Кабанець Ірині Володимирівні, Семухіній Олесі 

Валеріївні та Лізогуб Марії Тарасівні у спільну сумісну власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:28:209:0066) по   

вул. Кропивницького, 56 загальною площею 0,1206 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1206 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. 

35. Затвердити Юхно Надії Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Петра Покаржевського, 8 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Юхно Надії Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:48:413:0151) по вул. Петра  

Покаржевського, 8 загальною площею 0,0986 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0986 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

36. Затвердити Бугайчук Людмилі Георгіївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Семенівському, 24 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

36.1. Передати Бугайчук Людмилі Георгіївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:347:0069) по 

пров. Семенівському, 24 загальною площею 0,0979 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0979 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

37. Затвердити Четверіковій Олені Володимирівні, Ніорі Володимиру 

Анатолійовичу та Денисенку Юрію Григоровичу  проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки по  

вул. Бобринецький шлях (40-річчя Перемоги), 96 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

37.1. Передати Четверіковій Олені Володимирівні (7/25 ч.), Ніорі 

Володимиру Анатолійовичу (29/100 ч.) та Денисенку Юрію  

Григоровичу (43/100 ч.)  у спільну часткову власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:46:408:0041) по  вул. Бобринецький шлях 

(40-річчя Перемоги), 96 загальною площею 0,1057 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1057 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

38. Затвердити Тимофєєву Миколі Павловичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Балтійській, 79 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального  

садівництва.  

38.1. Передати  Тимофєєву Миколі Павловичу у власність земельну 

ділянку по вул. Балтійській, 79 загальною площею 0,1800 га, з них:  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування  
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жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:03:003:0085), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0800 га  (у тому числі по  

угіддях: 0,0800 га – землі садів) для ведення індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 3510100000:03:003:0086) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

39. Затвердити Карпову Антону Валентиновичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Герцена, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Карпову Антону Валентиновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:394:0054) по вул. Герцена, 3 

загальною площею 0,0397 га (у тому числі по угіддях: 0,0397 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Кожухарю Павлу Андрійовичу, Осадців Олені 

Анатоліївні та Яремі Олександру Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки по  

вул. Краснодонській, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Кожухарю Павлу Андрійовичу, Осадців Олені 

Анатоліївні та Яремі Олександру Анатолійовичу у спільну сумісну власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:423:0063) по   

вул. Краснодонській, 18 загальною площею 0,2024 га (у тому числі по 

угіддях: 0,2024 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. 

41. Затвердити Бондарєвій Світлані Дмитрівні та Цишевському Сергію 

Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 

сумісну власність земельної ділянки по вул. Сугокліївській, 34 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Бондарєвій Світлані Дмитрівні та  Цишевському Сергію 

Вікторовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:48:418:0047) по вул. Сугокліївській, 34 загальною  

площею 0,1096 га (у тому числі по угіддях: 0,1096 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Гречанніковій  Пелагії Василівні проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Народній, 21 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та індивідуального  

садівництва.  

42.1. Передати  Гречанніковій  Пелагії Василівні у власність земельну 

ділянку по вул. Народній, 21 загальною площею 0,1024 га, з них:  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування  

жилого  будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(кадастровий номер 3510100000:05:039:0068), за рахунок земель житлової та 

громадської забудови та площею 0,0024 га  (у тому числі по  

угіддях: 0,0024 га – землі садів) для ведення індивідуального садівництва 

(кадастровий номер 3510100000:05:039:0069) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

43. Затвердити Савчуку Вячеславу Сергійовичу та Плачинді 

Олександру Олександровичу проект землеустрою щодо відведення 

безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки по  

вул. Олексія Шаповалова, 13 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Савчуку Вячеславу Сергійовичу та Плачинді 

Олександру Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:05:039:0070) по вул. Олексія Шаповалова, 13  

загальною площею 0,1410 га (у тому числі по угіддях: 0,1410 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. 

44. Затвердити Усатенко Наталії Анатоліївні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Павла Луньова, 12  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

44.1. Передати Усатенко Наталії Анатоліївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:49:427:0068) по вул. Павла 

Луньова, 12  загальною площею 0,0753 га (у тому числі по угіддях: 0,0753 га 

– малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Ковальову Віктору Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олеся  

Гончара, 44  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати Ковальову Віктору Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:394:0056) по вул. Олеся  

Гончара, 44 загальною площею 0,0357 га (у тому числі по угіддях: 0,0357 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. 
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46. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

47. 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 



ПРОЕКТ № 847  
 

 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 17 січня 2017 року        № 776 
 

 

Про надання  дозволів на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок в садових товариствах 
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,              

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста,  

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Кузнєцову Олександру Олеговичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 261 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона Зірка» площею 0,0600 га               

(у тому числі по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

2. Надати Бояр Катерині Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 489 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона Зірка»  площею 0,0754 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0754 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

3. Надати Тищенко Олені Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 587, 589, 591 безоплатно 

у власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  площею 0,1200 га             

(у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

4. Надати Наумову Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 42 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  

площею 0,0623 га (у тому числі по угіддях: 0,0623 га – багаторічні 

насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  
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5. Надати Тримбовецькій Наталії Григорівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1046 безоплатно 

у власність в садівницькому товаристві «Дружба» площею 0,1200 га  

(у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

6. Надати Брезгаловій Зої Іванівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1077 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба» площею 0,0542 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0542 га – багаторічні насадження) для ведення 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

7. Надати Горбенку Володимиру Васильовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 247 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба» площею 0,0661 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0661 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

8. Надати Блащенко Світлані Вікторівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 30 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня» площею 0,0599 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0599 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

9. Надати Ісаченку Ігорю Михайловичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 206 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня» площею 0,0693 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0693 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

10. Надати Катернозі Ользі Вячеславівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 338 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня» площею 0,1200 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

11. Надати Сімонову Сергію Ігоровичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 72, 73, 74, 75 безоплатно 

у власність в міському товаристві садоводів любителів «Будівельник»  

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 

насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

12. Надати Пшенічнову Роману Вікторовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 67 безоплатно у 

власність в міському товаристві садоводів любителів «Будівельник»   

площею 0,0309 га (у тому числі по угіддях: 0,0309 га – багаторічні  

насадження) для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  
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13. Надати Шашковій Ірині Олександрівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 969/978 

безоплатно у власність в садовому товаристві «Комунальник»                          

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 

насадження) для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

14. Надати Сіренькій Олександрі Андріївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 166, 168 

безоплатно у власність в садовому товаристві «Комунальник»                         

площею 0,1023 га (у тому числі по угіддях: 0,1023 га – багаторічні 

насадження) для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

15. Надати Сидоренку Сергію Вікторовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 943 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Аграрник» площею 0,0800 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для ведення 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

16. Надати Логвин Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 19 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «Восход» площею 0,0405 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0405 га – багаторічні насадження) для ведення індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

17. Надати Тюпі Дмитру Юрійовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 91 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Урожай» площею 0,0685 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0685 га – багаторічні насадження) для ведення індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

18. 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 

 

 

 

 

 

 

 
Шевченко 22 09 49 



  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого  2016 року                                             № 112 
 

Про передачу 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 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 
118, 121, 126 Земельного кодексу України та  розглянувши звернення 
громадян міста Кіровограда, технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Коробченку Костянтину Миколайовичу та Маліченко 
Марині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Куроп’ятникова, 10  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Коробченку Костянтину Миколайовичу (13/25 ч. 
домоволодіння) та Маліченко Марині Миколаївні (12/25 ч. домоволодіння)  у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Куроп’ятникова, 10  
(кадастровий номер 3510100000:39:315:0059) загальною площею 0,1470  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 Абрамовій Галині Миколаївні та Абрамову Миколі 
Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по пров. Алтайському, 20 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Абрамовій Галині Миколаївні (23/50 ч. домоволодіння) 
та Абрамову Миколі Івановичу (27/50 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність земельну ділянку по пров. Алтайському, 20  (кадастровий 
номер 3510100000:45:392:0023) загальною площею 0,0470 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Турасовій Олені Борисівні, Беліченко Євгенії 
Олександрівні, Бєліченко Тетяні Борисівні та Беліченко Вікторії 
Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Єгорова, 76 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Турасовій Олені Борисівні (4/25 ч. домоволодіння), 
Беліченко Євгенії Олександрівні (4/25 ч. домоволодіння), Бєліченко  
Тетяні Борисівні (4/25 ч. домоволодіння) та Беліченко Вікторії 
Володимирівні (13/25 ч. домоволодіння)  у спільну часткову  
власність земельну ділянку по вул. Єгорова, 76 (кадастровий  
номер 3510100000:28:240:0015) загальною площею 0,0745 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 Федоровій Оксані Вікторівні та Федоровій Людмилі 
Анатоліївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Лелеківській, 1 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Федоровій Оксані Вікторівні (2/3 ч. домоволодіння) та 
Федоровій Людмилі Анатоліївні (1/3 ч. домоволодіння)  у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Лелеківській, 1 (кадастровий  
номер 3510100000:05:067:0023) загальною площею 0,1630  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. Внести зміни до пункту № 76 рішення Кіровоградської міської ради  
від 27 березня 2014 року № 2961 “Про надання громадянам  дозволів на 
розроблення технічної документації із землеустрою”, а саме: прізвище 
“Робочому” замінити на прізвище “Рабочому”.  

5.1.  Затвердити Бойченку Сергію Миколайовичу, Рабочому Петру 
Семеновичу, Масловій Ірині Миколаївні та Пихтіну Олександру Іллічу  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Каховській, 48 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.2. Передати Бойченку Сергію Миколайовичу (11/50 ч. 
домоволодіння), Рабочому Петру Семеновичу (7/25 ч. домоволодіння), 
Масловій Ірині Миколаївні (9/50 ч. домоволодіння) та Пихтіну Олександру 
Іллічу (8/25 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку 
по вул. Каховській, 48 (кадастровий номер 3510100000:33:261:0024)  
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загальною площею 0,1117 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 Саржовському Олександру Дмитровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Архітектора Паученка, 137 (вул. Леніна) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Саржовському Олександру Дмитровичу (1/2 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Архітектора Паученка, 137, (вул. Леніна) (кадастровий  
номер 3510100000:24:243:0060) загальною площею 0,0731 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 Нагорній Світлані Станіславівні, Горбатюк Аллі 
Іванівні, Волошиній Таїсії Григорівні та Гросул Ірині Станіславівні  технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Глинки, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Нагорній Світлані Станіславівні, Горбатюк Аллі Іванівні, 
Волошиній Таїсії Григорівні та Гросул Ірині Станіславівні у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Глинки, 15  (кадастровий  
номер 3510100000:39:320:0039) загальною площею 0,0964  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 Даниловій Світлані Миколаївні, Ступіній Світлані 
Петрівні та Єрофєєвій Валентині Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Ігіта Гаспаряна, 6 (вул. Воровського) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Даниловій Світлані Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння), 
Ступіній Світлані Петрівні (1/4 ч. домоволодіння) та Єрофєєвій Валентині 
Петрівні (1/4 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність земельну  
ділянку по вул. Ігіта Гаспаряна, 6 (вул. Воровського) (кадастровий  
номер 3510100000:11:084:0057) загальною площею 0,0523 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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9. Затвердити Ковтун Валентині Іванівні та Попковій Тетяні Василівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Павлоградській, 8 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Ковтун Валентині Іванівні (12/25 ч. домоволодіння)  
та Попковій Тетяні Василівні (13/25 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Павлоградській, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:04:010:0030) 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. 

10. Затвердити Лехановій Ользі Олександрівні та Кучеренко Лідії 
Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по пров. Херсонському, 14 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Лехановій Ользі Олександрівні (2/3 ч. домоволодіння) 
та Кучеренко Лідії Іванівні (1/3 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по пров. Херсонському, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:45:361:0064) загальною площею 0,0389 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 Єськовій Вікторії Вікторівні та Панченку Анатолію 
Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Андріївській, 9 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Єськовій Вікторії Вікторівні (13/20 ч. домоволодіння) 
та Панченку Анатолію Васильовичу (7/20 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Андріївській, 9 (кадастровий  
номер 3510100000:33:212:0069) загальною площею 0,2000 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 Серватюку Андрію Володимировичу та Серватюку 
Вячеславу Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Поперечній 1-й, 4-б для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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12.1. Передати Серватюку Андрію Володимировичу (5/6 ч. 

домоволодіння) та Серватюку Вячеславу Володимировичу (1/6 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Поперечній 1-й, 4-б (кадастровий номер 3510100000:46:390:0025) 
загальною площею 0,0439 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 Чернобаю Євгенію Валентиновичу та Лісняк Наталі 
Валентинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Вознесенській, 77 (вул. Свердлова) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Чернобаю Євгенію Валентиновичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Лісняк Наталі Валентинівні (1/2 ч. домоволодіння)  
у спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Вознесенській, 77  
(вул. Свердлова) (кадастровий номер 3510100000:45:361:0063) загальною 
площею 0,1146 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 Ногіну Віталію Володимировичу та Бригадиру 
Ярославу Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Авіаційній, 55 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Ногіну Віталію Володимировичу (51/100 ч. 
домоволодіння) та Бригадиру Ярославу Сергійовичу (49/100 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Авіаційній, 55 (кадастровий номер 3510100000:11:098:0035) загальною 
площею 0,0681 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 Найді Олені Пилипівні, Вакуленку Костянтину 
Борисовичу та Проценку Миколі Вікторовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по вул. Гоголя, 150 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Найді Олені Пилипівні (8/25 ч. домоволодіння), 
Вакуленку Костянтину Борисовичу (41/100 ч. домоволодіння) та Проценку 
Миколі Вікторовичу (27/100 ч. домоволодіння) у спільну часткову  
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власність земельну ділянку по вул. Гоголя, 150 (кадастровий  
номер 3510100000:38:312:0025) загальною площею 0,0778 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 Дятлову Олегу Вячеславовичу та Овчинніковій Галині 
Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Вологодській, 9/6 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Дятлову Олегу Вячеславовичу (19/50 ч. 
домоволодіння), Овчинніковій Галині Степанівні (31/50 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Вологодській, 9/6 
(кадастровий номер 3510100000:21:145:0058) загальною площею 0,1208 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. Затвердити Червінському Володимиру Васильовичу та 
Червінському Іллі Володимировичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
передається у спільну сумісну власність по вул. Семена Палія, 24 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Червінському Володимиру Васильовичу та 
Червінському Іллі Володимировичу у спільну сумісну власність  
земельну ділянку по вул. Семена Палія, 24 (кадастровий  
номер 3510100000:05:042:0054) 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. 

18. Затвердити Мезенцову Олегу Олександровичу та Мезенцовій Юлії 
Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Івана Франка, 39 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Мезенцову Олегу Олександровичу (9/10 ч. 
домоволодіння) та Мезенцовій Юлії Сергіївні (1/10 ч. домоволодіння)   у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Івана Франка, 39  
(кадастровий номер 3510100000:17:119:0050) загальною площею 0,0619  га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  
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(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

19. Затвердити Сиротюку Сергію Георгійовичу та Даниленку Миколі 
Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Пирогова, 6  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Сиротюку Сергію Георгійовичу (49/100 ч. 
домоволодіння) та Даниленку Миколі Івановичу (51/100 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Пирогова, 6  
(кадастровий номер 3510100000:14:125:0036) загальною площею 0,0836 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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 21. 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 


