
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  23 лютого 2016 року                                        № 116 
 

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, проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                        
від 26.06.2012 № 1852, а саме цифри «0,0607 га» замінити на цифри 
«0,0556 га» у зв’язку з уточненням площі земельної ділянки. 

1.1 Затвердити Плотнікову Віктору Васильовичу та Мережані 
Валентині Дмитрівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у 
спільну часткову власність земельної ділянки по вул. Слов’янській, 1-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.2 Передати Плотнікову Віктору Васильовичу та Мережані Валентині 
Дмитрівні в рівних частках кожному у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:14:137:0014) по вул. Слов’янській, 1-а 
загальною площею 0,0556 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 Молодченко Інні Миколаївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Адама Міцкевича, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

2.1. Передати Молодченко Інні Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Адама Міцкевича, 5 загальною площею 0,1065  га, з 
них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:35:232:0043) – 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  
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громадської забудови та площею 0,0065 га (кадастровий  
номер 3510100000:35:232:0044) – сади, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

3. Затвердити Тюпі Олександру Васильовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Карпатському, 44  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Тюпі Олександру Васильовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:155:0011) по  
пров. Карпатському, 44 загальною площею 0,0912 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 Немикіній Олені Олексіївні та  Наботенко Тетяні 
Валеріївні  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по пров. Заводському 2-му, 3  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Немикіній Олені Олексіївні та Наботенко Тетяні 
Валеріївні у спільну часткову власність (по 1/2 ч. домоволодіння)  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:303:0024) по  
пров. Заводському 2-му, 3 загальною площею 0,0470 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 Гуртовенко Людмилі Леонідівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Кавказькій, 65 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Гуртовенко Людмилі Леонідівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:397:0082) по  
вул. Кавказькій, 65 загальною площею 0,0756 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 Вакаріну Олегу Яковичу та Вакаріну Володимиру 
Яковичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по вул. Аксьонкіної, 35 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Вакаріну Олегу Яковичу та Вакаріну Володимиру 
Яковичу у спільну часткову власність (по 1/2 ч. домоволодіння)  земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:355:0069) по вул. Аксьонкіної, 35 
загальною площею 0,1704 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. 

7. Затвердити Лук’яненко Наталії Олександрівні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Уральському, 3-а   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Лук’яненко Наталії Олександрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:023:0050) по  
пров. Уральському, 3-а 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. 

8. Затвердити Куксіній Лідії Трохимівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Панфіловців, 1 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Куксіній Лідії Трохимівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:226:0041) по  
вул. Панфіловців, 1 загальною площею 0,0819 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 Пилипенку Ігорю Вікторовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Новозаводській, 59  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Пилипенку Ігорю Вікторовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:417:0060) по  
вул. Новозаводській, 59 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. 

10. Затвердити Алєксєєнку Віктору Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Вознесенській, 120/84 (вул. Свердлова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Алєксєєнку Віктору Володимировичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:381:0036) по  
вул. Вознесенській, 120/84 (вул. Свердлова) загальною площею 0,0387 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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11. Затвердити Черевко Марині Анатоліївні  проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
тупику Київському, 7  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Черевко Марині Анатоліївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:103:0085) по  
тупику Київському, 7 загальною площею 0,0578 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 Чернишовій Ніні Сергіївні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Богдана Хмельницького, 210  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Чернишовій Ніні Сергіївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:021:0015) по  
вул. Богдана Хмельницького, 210  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. 

13. Затвердити Одудовій Ользі Євгенівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Яворницького, 9  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

13.1. Передати Одудовій Ользі Євгенівні у власність  
земельну ділянку по вул. Яворницького, 9  загальною площею 0,1323  га, з 
них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:44:344:0225) – 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 та площею 0,0323 га (кадастровий  
номер 3510100000:44:344:0226) – сади, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

14. Затвердити Високолян Ользі Григорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. 40-річчя Перемоги, 128 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Високолян Ользі Григорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:416:0033) по  
вул. 40-річчя Перемоги, 128 загальною площею 0,0755 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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15. Затвердити Качаненко Ларисі Василівні проект землеустрою  

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Кавказькій, 26 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Качаненко Ларисі Василівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:385:0032) по  
вул. Кавказькій, 26 загальною площею 0,0786 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 Овчинниковій Ірині Вікторівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Фортечній, 7 (вул. Комсомольська)  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Овчинниковій Ірині Вікторівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:315:0091) по  
вул. Фортечній, 7(вул. Комсомольська) загальною площею 0,0675 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 Безсонову Володимиру Дем’яновичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Шевченка, 106  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

17.1 Передати Безсонову Володимиру Дем’яновичу у власність  
земельну ділянку по вул. Шевченка, 106  загальною площею 0,1896  га, з них: 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:24:243:0058) – 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 та 
площею 0,0896  га (кадастровий номер 3510100000:24:243:0059) – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.   

18. Затвердити Раскевич Євгенії Федорівні та Бойко Олені Олексіївні  
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по вул. Рум’янцева, 29/12 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Раскевич Євгенії Федорівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Бойко Олені Олексіївні (1/2 ч. домоволодіння)  у спільну часткову власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:325:0074) по  
вул. Рум’янцева, 29/12 загальною площею 0,0740 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. 

19. Затвердити Левченко Любові Петрівні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Капітана 1 рангу 
Олефіренка Ю.Б., 16-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Левченко Любові Петрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:29:174:0035) по  
вул. Капітана 1 рангу Олефіренка Ю.Б., 16-а  загальною площею 0,0525 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 Мельнику Леоніду Андрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Айвазовського, 18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Мельнику Леоніду Андрійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:397:0063) по  
вул. Айвазовського, 18 загальною площею 0,0420 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Горбуновій Таїсії Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Криворізькій, 37-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Горбуновій Таїсії Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:412:0028) по  
вул. Криворізькій, 37-а загальною площею 0,0586 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. 

22. Внести зміни до пункту 33 рішення Кіровоградської міської ради  
від 24 лютого 2015 року № 3990 “Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а 
саме: замінити слова “по вул. Житомірській” на слова “по  
вул. Житомирській”.  

22.1. Затвердити Сисак Наталії Федорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Житомирській,  14 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.2. Передати Сисак Наталії Федорівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:353:0041) по  
вул. Житомирській, 14 загальною площею 0,0195 га – землі одно- та  
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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 Літвіновій Ганні Миколаївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Степовому, 62  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Літвіновій Ганні Миколаївні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:167:0028) по  
пров. Степовому, 62 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. 

24. Затвердити Коваленку Володимиру Івановичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. 1-го Січня, 15/19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Коваленку Володимиру Івановичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:126:0031) по  
пров. 1-го Січня, 15/19 загальною площею 0,0375 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 Кукурилу Михайлу Михайловичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Степовому, 74  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Кукурилу Михайлу Михайловичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:167:0029) по  
пров. Степовому, 74 загальною площею 0,0831 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 Кравченко Оксані Іванівні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Комунальній, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Кравченко Оксані Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:032:0038) по  
вул. Комунальній, 10 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. 

27. Затвердити Чубенко Любові Павлівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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пров. Степовому, 78  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Чубенко Любові Павлівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:167:0030) по  
пров. Степовому, 78 загальною площею 0,0713 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 Жилюку Володимиру Юрійовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Тургенєва, 47  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Жилюку Володимиру Юрійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:152:0041) по  
вул. Тургенєва, 47 загальною площею 0,0861 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 Костюченко Ларисі Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Пішому, 5 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Костюченко Ларисі Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:191:0040) по  
пров. Пішому, 5  загальною площею 0,0595 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 Руденко Олені Дмитрівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Звенигородській, 2-г для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Руденко Олені Дмитрівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:366:0050) по  
вул. Звенигородській, 2-г загальною площею 0,0943 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. Внести зміни до п. 1 рішення Кіровоградської міської ради  
від 24 квітня 2014 року № 3046 “Про надання Юхименку С.А. дозволу  
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки по вул. Водогінній, 81”, а саме: замінити цифри  “0,0712 га” на 
цифри  “0,0696 га”  

31.1. Затвердити Юхименку Сергію Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Водогінній, 81 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

31.2. Передати Юхименку Сергію Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:093:0030) по  
вул. Водогінній, 81 загальною площею 0,0696 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 Кононенко Катерині Павлівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Балашівській, 30 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Кононенко Катерині Павлівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:056:0075) по  
вул. Балашівській, 30 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. 

33. Затвердити Коваленку Сергію Миколайовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Коцюбинського, 54  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Коваленку Сергію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:120:0052) по  
вул. Коцюбинського, 54 загальною площею 0,0416 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. 

34. Затвердити Решетнюк Валентині Миколаївні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Богдана Хмельницького, 50  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

34.1. Передати Решетнюк Валентині Миколаївні у власність земельну 
ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 50 загальною площею 0,2111 га, з 
них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:049:0085) – 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 та площею 0,1111 га (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0086) – сади, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

35. Внести зміни до пункту 69 рішення Кіровоградської міської ради 
від 07.10.2014 року № 3432 «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам», а саме:  
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виключити слова «та Риндіну Сергію Васильовичу» та після слів «власність» 
додати слова «що складає 3/4 ч. домоволодіння».  

35.1. Затвердити Орєшковій Любові Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки, що 
складає 3/4 ч. домоволодіння по вул. Десантників, 8/12  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

35.2. Передати Орєшковій Любові Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:354:0019), що складає 
3/4 ч. домоволодіння по вул. Десантників, 8/12 загальною площею 0,0651 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. Затвердити Тимошенко Тетяні Опанасівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Балтійській, 65 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

36.1. Передати Тимошенко Тетяні Опанасівні у власність  
земельну ділянку по вул. Балтійській, 65 загальною площею 0,1763  га, з них: 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:03:003:0077) – 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 та 
площею 0,0763 га (кадастровий номер 3510100000:03:003:0078) – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.   

37. Затвердити Юр’ їву Юрію Миколайовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Богдана Хмельницького, 248  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

37.1. Передати Юр’ їву Юрію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 248 загальною  
площею 0,2200 га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий  
номер 3510100000:05:017:0040) – 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 та площею 0,1200 га 
(кадастровий номер 3510100000:05:017:0041) – сади, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

38.  Затвердити Шевченко Марії Серафимівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
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вул. Кременчуцькій, 56  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати Шевченко Марії Серафимівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:21:146:0057) по  
вул. Кременчуцькій, 56 загальною площею 0,0388  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. 

39. Затвердити Ковальову Віктору Івановичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Коцюбинського, 35 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Ковальову Віктору Івановичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:120:0053) по  
пров. Коцюбинського, 35 загальною площею 0,0331 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. 

40. Затвердити Качаненко Світлані Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Коцюбинського, 35 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Качаненко Світлані Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:120:0054) по  
пров. Коцюбинського, 35 загальною площею 0,0403 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. 

41.  Затвердити Матвієнко Любові Володимирівні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Нижній Прирічній, 25 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Матвієнко Любові Володимирівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:411:0025) по  
вул. Нижній Прирічній, 25 загальною площею 0,0580 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. 

42. Затвердити Попік Вірі Михайлівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Компаніївському, 15 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Попік Вірі Михайлівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:43:365:0057) по  
пров. Компаніївському, 15 загальною площею 0,0416 га – землі одно- та  
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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. 

43. Затвердити Бур’януватому Михайлу Михайловичу та Бур’яноватій 
Ірині Анатоліївні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у  спільну 
сумісну власність земельної ділянки по вул. Верещагіна, 18 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

43.1. Передати Бур’януватому Михайлу Михайловичу та Бур’яноватій 
Ірині Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:50:429:0039) по вул. Верещагіна, 18 загальною  
площею 0,0598  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. 

44. Затвердити Тарасевич Валентині Миколаївні та Арбузовій Ірині 
Іванівні  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову 
власність земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 57-а  
(вул. Пальміро Тольятті) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

44.1. Передати Тарасевич Валентині Миколаївні (3/5 ч. домоволодіння) 
та Арбузовій Ірині Іванівні (2/5 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:050:0022) по 
вул. Гетьмана Сагайдачного, 57-а (вул. Пальміро Тольятті) загальною 
площею 0,0865 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. 

45. Затвердити Жирновій Ніні Іванівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Добролюбова, 29 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати Жирновій Ніні Іванівні у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:081:0039) по  
 вул. Добролюбова, 29 загальною площею 0,0544 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. 

46. Затвердити Подурець Наталі Михайлівні та Подурцю Юрію 
Сергійовичу проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки по вул. Кримській, 136 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

46.1. Передати Подурець Наталі Михайлівні (9/25 ч. домоволодіння) та 
Подурцю Юрію Сергійовичу (16/25 ч. домоволодіння) у власність земельну  
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ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:403:0013) по вул. Кримській, 136  
загальною площею 0,0668 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. 

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

48. 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 
    


