
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 24 лютого 2015 року                                            № 4011 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34             
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
статтею 4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, статтею 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 Кріпаку Сергію Вікторовичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кримській, 116 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Кріпаку Сергію Вікторовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Кримській, 116  (кадастровий номер 3510100000:45:394:0044) 
загальною площею 0,0412 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 Дем’янчук Вікторії Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 90 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Дем’янчук Вікторії Олександрівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Яновського, 90 (кадастровий номер 3510100000:39:334:0045) 
загальною площею 0,0333 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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3. Затвердити Поляруш Людмилі Анатоліївні та Полярушу Сергію 

Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну   
власність по вул. Керченській, 59  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Поляруш Людмилі Анатоліївні та Полярушу Сергію 
Васильовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
вул. Керченській, 59  (кадастровий номер 3510100000:04:006:0021) загальною 
площею 0,0524 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 Григоращенку Миколі Павловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Соціалістичній, 33-а для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Григоращенку Миколі Павловичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Соціалістичній, 33-а (кадастровий  
номер 3510100000:27:208:0067) загальною площею 0,0422  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Дегтяру Віктору Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Осипенко, 5  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Дегтяру Віктору Олександровичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Осипенко, 5 (кадастровий номер 3510100000:11:062:0099) 
загальною площею 0,0510 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 Демешко-Буяковій Ларисі Іванівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Саксаганського, 84 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Демешко-Буяковій Ларисі Іванівні у власність  
земельну ділянку по пров. Саксаганського, 84 (кадастровий  
номер 3510100000:27:207:0031) загальною площею 0,0449 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. 

7. Затвердити Ткаченку Олександру Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Павлика  
Морозова, 50 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Ткаченку Олександру Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Павлика Морозова, 50 (кадастровий  
номер 3510100000:34:223:0022) загальною площею 0,0360 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 Ікленко Олені Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 54 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Ікленко Олені Іванівні у власність земельну ділянку по 
вул. Саратовській, 54  (кадастровий номер 3510100000:42:367:0037) 
загальною площею 0,0417 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Чижик Тетяні Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Петровського, 23 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Чижик Тетяні Миколаївні  у власність земельну ділянку 
по вул. Петровського, 23 (кадастровий номер 3510100000:05:056:0072) 
загальною площею 0,0902 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 Пастух Марії Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Вітебській, 27 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Пастух Марії Григорівні у власність земельну ділянку 
по вул. Вітебській, 27 (кадастровий номер 3510100000:04:005:0034) 
загальною площею 0,0629 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування  жилого будинку,  
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Гордіонку Сергію Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Червонозорівській, 18 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати  Гордіонку Сергію Володимировичу у власність 
земельну ділянку по вул. Червонозорівській, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0141) загальною площею 0,0531  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 Козлову Валерію Станіславовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Керченському, 10/2 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Козлову Валерію Станіславовичу  у власність  
земельну ділянку по пров. Керченському, 10/2 (кадастровий  
номер 3510100000:33:299:0044) загальною площею 0,0206  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 Дзюбенку Володимиру Яковичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
пров. Крутому, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Дзюбенку Володимиру Яковичу (11/20 частини 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
пров. Крутому, 27 (кадастровий номер 3510100000:25:153:0027) загальною 
площею 0,0941 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 Бондаренку Юрію Юрійовичу, Бондаренко Ларисі 
Петрівні та Зайченко Ользі Юріївні  технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
передається у спільну часткову власність по пров. Чайковського, 58 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Бондаренку Юрію Юрійовичу (33/200 ч. 
домоволодіння), Бондаренко Ларисі Петрівні (33/200 ч. домоволодіння) та  
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Зайченко Ользі Юріївні (67/100 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по пров. Чайковського, 58 (кадастровий  
номер 3510100000:24:246:0063) загальною площею 0,0454 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 Григор’євій Олені Львівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. 9-го Січня, 15 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Григор’євій Олені Львівні у власність  
земельну ділянку по вул. 9-го Січня, 15 (кадастровий  
номер 3510100000:42:349:0059) загальною площею 0,0301 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 Свиридовій Валентині Іванівні та Довбиш Тетяні 
Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Чернишевського, 99 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Свиридовій Валентині Іванівні (18/25 ч. домоволодіння) 
та Довбиш Тетяні Сергіївні (7/25 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Чернишевського, 99 (кадастровий  
номер 3510100000:45:381:0027) загальною площею 0,0817 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 Виніченко Марії Григорівні, Гриценку Олегу 
Миколайовичу, Гриценко Інні Миколаївні та Гриценко Ганні Олексіївні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Дагестанській, 21 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Виніченко Марії Григорівні (9/20 ч. домоволодіння), 
Гриценку Олегу Миколайовичу (1/10 ч. домоволодіння), Гриценко Інні 
Миколаївні (1/10 ч. домоволодіння) та Гриценко Ганні Олексіївні (1/10 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Дагестанській, 21 (кадастровий номер 3510100000:16:103:0083) 
загальною площею 0,0671  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування  жилого будинку,  
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Мельниченко Валентині Павлівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Тургенєва, 3  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Мельниченко Валентині Павлівні у власність земельну 
ділянку по вул. Тургенєва, 3 (кадастровий номер 3510100000:21:175:0030) 
загальною площею 0,0714 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. 

19. Затвердити Михайленко Тетяні Степанівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 48 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Михайленко Тетяні Степанівні у власність  
земельну ділянку по пров. Саксаганського, 48 (кадастровий  
номер 3510100000:27:208:0061) загальною площею 0,0448 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. Затвердити Сотнікову Сергію Федоровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Спускному, 42 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Сотнікову Сергію Федоровичу у власність земельну 
ділянку по пров. Спускному, 42 (кадастровий номер 3510100000:31:248:0057) 
загальною площею 0,0402 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. 

21. Затвердити Валюкас Ларисі Едмундасівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Салтикова-Щедріна, 37 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Валюкас Ларисі Едмундасівні у власність  
земельну ділянку по вул. Салтикова-Щедріна, 37 (кадастровий  
номер 3510100000:17:115:0055) загальною площею 0,0447 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. 

22. Затвердити Бойчуку Олександру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Валентини 
Терешкової, 107 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Бойчуку Олександру Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Валентини Терешкової, 107 (кадастровий  
номер 3510100000:21:169:0050) загальною площею 0,0592 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. 

23. Затвердити Решетовій Вірі Костянтинівні та Пшиченку Михайлу 
Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по пров. Семенівському, 20 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

23.1. Передати Решетовій Вірі Костянтинівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Пшиченку Михайлу Петровичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по пров. Семенівському, 20 (кадастровий  
номер 3510100000:45:347:0064) загальною площею 0,0862 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. 

24. Затвердити Думці Світлані Кузьмівні та Левченку Валерію 
Євгенійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Сакко і Ванцетті, 16 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

24.1. Передати Думці Світлані Кузьмівні (31/50 ч. домоволодіння) та 
Левченку Валерію Євгенійовичу (19/50 ч. домоволодіння) у власність  
земельну ділянку по вул. Сакко і Ванцетті, 16 (кадастровий  
номер 3510100000:14:130:0024) загальною площею 0,0663 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. 

25. Затвердити Давидченко Світлані Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Пішому, 8 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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25.1. Передати Давидченко Світлані Олександрівні у власність 

земельну ділянку по пров. Пішому, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:24:191:0039) 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. 

26. Затвердити Калініній Аллі Олексіївні та Коцюру Олександру 
Олексійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Українській, 61/45 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

26.1. Передати Калініній Аллі Олексіївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Коцюру Олександру Олександровичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Українській, 61/45 (кадастровий  
номер 3510100000:46:382:0036) загальною площею 0,0700 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. 

27. Затвердити Закузній Вірі Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Межовий Бульвар, 26 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Закузній Вірі Григорівні у власність земельну ділянку 
по вул. Межовий Бульвар, 26 (кадастровий номер 3510100000:46:382:0045) 
загальною площею 0,0594 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Лебідь-Слєпіній Тетяні Григорівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Артема, 40 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Лебідь-Слєпіній Тетяні Григорівні у власність земельну 
ділянку по вул. Артема, 40 (кадастровий номер 3510100000:33:261:0025) 
загальною площею 0,0511 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. 

29. Затвердити Нікітіну Михайлу Миколайовичу та Нікітіній Наталії 
Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну  
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власність по вул. Барболіна, 39 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Нікітіну Михайлу Миколайовичу та Нікітіній Наталії 
Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку по вул. Барболіна, 39  
(кадастровий номер 3510100000:46:358:0072) загальною площею 0,0459 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. 

30. Затвердити Гордієнку Миколі Васильовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Халтуріна, 28-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Гордієнку Миколі Васильовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Халтуріна, 28-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:397:0076) загальною площею 0,0479 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. 

31. Затвердити Волошину Дмитру Юрійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кавказькій, 59 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Волошину Дмитру Юрійовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Кавказькій, 59 (кадастровий номер 3510100000:46:397:0077) 
загальною площею 0,0446 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. 

32. Затвердити Ткаченку Віталію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Кіровоградській, 35-а для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Ткаченку Віталію Миколайовичу (1/4 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Кіровоградській, 35-а (кадастровий номер 3510100000:48:421:0044) 
загальною площею 0,0768 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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33. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  

від 07 жовтня 2014 року № 3428 «Про надання дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою громадянам”, а саме: в пункті 46 
замінити слова та цифри “по вул. Харківській, 9-а” на слова та цифри “по 
вул. Харківській, 69-а ”.  

34. Затвердити Чорному Олександру Афанасійовичу та Чорному 
Валентину Панасовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по вул. Харківській, 69-а  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

34.1. Передати Чорному Олександру Афанасійовичу та  
Чорному Валентину Панасовичу  у власність земельну ділянку по  
вул. Харківській, 69-а (кадастровий номер 3510100000:15:095:0077) 
загальною площею 0,0605 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. 

35. Затвердити Чабаненку Валерію Федоровичу, Мостиці Сергію 
Володимировичу, Пільгуй Наталії Леонідівні, Косовій Ліні Валентинівні, 
Ващенко Юлії Віталіївні, Чабаненко Олені Петрівні, Волосяну Олександру 
Івановичу та Пільгую Олексію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Дворцовій, 69 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Чабаненку Валерію Федоровичу, Мостиці Сергію 
Володимировичу, Пільгуй Наталії Леонідівні, Косовій Ліні Валентинівні, 
Ващенко Юлії Віталіївні, Чабаненко Олені Петрівні, Волосяну Олександру 
Івановичу та Пільгую Олексію Миколайовичу  у власність земельну ділянку 
по вул. Дворцовій, 69 (кадастровий номер 3510100000:36:257:0022) 
загальною площею 0,1417 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. 

36. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 07 жовтня 2014 року № 3429  “Про надання дозволів на розроблення  
технічної документації із землеустрою громадянам”, а саме: в пункті 88 
замінити слова та цифри “по вул. Салтикова-Щедріна, 31” на слова та цифри 
“по пров. Салтикова-Щедріна, 31”.  

37. Затвердити Михалковій Світлані Василівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Салтикова-Щедріна, 31    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  
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37.1. Передати Михалковій Світлані Василівні у власність  

земельну ділянку по пров. Салтикова-Щедріна, 31 (кадастровий  
номер 3510100000:18:113:0060) загальною площею 0,0381  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. 

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

39. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвина Г.М. 

 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
  


