
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 04 червня 2015 року                                             № 4139 
 

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, 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 Волошиній Валентині Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 15 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Волошиній Валентині Олександрівні у власність 
земельну ділянку по пров. Глинки, 15 (кадастровий  
номер 3510100000:46:382:0046) 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. 

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

2.1. Передати Сербі Василю Івановичу у власність земельну ділянку по 
вул. Першотравневій, 5 загальною площею 0,1556 га, з них: 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510100000:17:108:0047) – 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 0,0556 га (кадастровий  
номер 3510100000:17:108:0048) – рілля, для ведення особистого селянського  
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господарства (КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.    

3. Затвердити Ковалю Андрію Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Мініна, 23  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Ковалю Андрію Васильовичу у власність земельну 
ділянку по пров. Мініна, 23 (кадастровий номер 3510100000:34:276:0025) 
загальною площею 0,0461  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 Панченко Ніні Леонідівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Макарова, 9  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Панченко Ніні Леонідівні у власність земельну ділянку 
по вул. Макарова, 9  (кадастровий номер 3510100000:34:266:0041) загальною 
площею 0,0262 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 Бойку Миколі Борисовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Володимирській, 33 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Бойку Миколі Борисовичу  у власність земельну ділянку 
по вул. Володимирській, 33 (кадастровий номер 3510100000:11:090:0053) 
загальною площею 0,0464 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 Михайловському Миколі Валентиновичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Володимирській, 33 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати  Михайловському Миколі Валентиновичу у  
власність земельну ділянку по вул. Володимирській, 33 (кадастровий  
номер 3510100000:11:090:0054) загальною площею 0,0225  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 Прокопчуку Сергію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Балашівській, 17   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати  Прокопчуку Сергію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Балашівській, 17 (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0118) 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. 

 8. Затвердити Мацегорі Миколі Сергійовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Піонерській, 6 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Мацегорі Миколі Сергійовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Піонерській, 6 (кадастровий номер 3510100000:18:105:0009) 
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. 

9. Затвердити Володьку Михайлу Павловичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Піонерській, 6 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Володьку Михайлу Павловичу у власність земельну 
ділянку по вул. Піонерській, 6  (кадастровий номер 3510100000:18:105:0008) 
загальною площею 0,0396  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 Димовій Анастасії Антонівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Тамбовській, 26 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Димовій Анастасії Антонівні у власність земельну 
ділянку по вул. Тамбовській, 26 (кадастровий номер 3510100000:40:336:0027) 
загальною площею 0,0453 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 Гавриш Лідії Тимофіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Менделєєва, 3 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Гавриш Лідії Тимофіївні  у власність земельну ділянку 
по вул. Менделєєва, 3 (кадастровий номер 3510100000:21:175:0032) 
загальною площею 0,0664 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 Каушану Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Бєлінського, 33   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Каушану Олександру Володимировичу у власність 
земельну ділянку по вул. Бєлінського, 33 (кадастровий  
номер 3510100000:11:077:0077) загальною площею 0,0841  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 Кульбашному Сергію Володимировичу та Потапенку 
Сергію Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Сєдова, 21 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Кульбашному Сергію Володимировичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Потапенку Сергію Федоровичу (1/2 ч. домоволодіння)  у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Сєдова, 21   
(кадастровий номер 3510100000:24:243:0056) загальною площею 0,0631  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 Зюзько Світлані Василівні та Біріговій Раїсі Іванівні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Канатній, 6-а для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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14.1. Передати Зюзько Світлані Василівні (1/4 ч. домоволодіння) та 

Біріговій Раїсі Іванівні (3/4 ч. домоволодіння) у спільну часткову  
власність земельну ділянку по вул. Канатній, 6-а (кадастровий  
номер 3510100000:42:349:0058) 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. 

15. Затвердити Корженко Ксенії Володимирівні та Шевельовій Ніні 
Анатоліївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Новгородській, 14 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Корженко Ксенії Володимирівні (12/25 ч. 
домоволодіння) та Шевельовій Ніні Анатоліївні (13/25 ч. домоволодіння)  у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Новгородській, 14  
(кадастровий номер 3510100000:24:323:0028) загальною площею 0,0487  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 Цихоні Валентину Вікторовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 7-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Цихоні Валентину Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Криворізькій, 7-а (кадастровий  
номер 3510100000:48:425:0017) 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. 

17. Затвердити Шевченку Павлу Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Глибка, 81  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

17.1. Передати Шевченку Павлу Івановичу у власність земельну 
ділянку по вул. Глибка, 81 (кадастровий номер 3510100000:46:388:0058) 
загальною площею 0,0604 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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18. Затвердити Завражній Ірині Станіславівні та Харабар Ганні 

Олександрівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається  
у спільну часткову власність по вул. Леваневського, 46   для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Завражній Ірині Станіславівні (12/25 ч. домоволодіння) 
у спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Леваневського, 46  
(кадастровий номер 3510100000:11:082:0051) 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. 

19. Затвердити Каліч Тамарі Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Червоноармійській, 1/59  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Каліч Тамарі Степанівні у власність  
земельну ділянку по вул. Червоноармійській, 1/59 (кадастровий  
номер 3510100000:38:312:0024) 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. 

20. Затвердити Таратиці Валентині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. 50 років Радянської Армії, 6   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Таратиці Валентині Василівні у власність  
земельну ділянку по вул. 50 років Радянської Армії, 6 (кадастровий  
номер 3510100000:49:427:0057) загальною площею 0,0998  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 Сенченку Віктору Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Осипенко, 14   для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Сенченку Віктору Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Осипенко, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:11:062:0101) загальною площею 0,0321  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 Березовському Василю Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Червоному, 42     
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Березовському Василю Васильовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Червоному, 42 (кадастровий  
номер 3510100000:24:300:0039) 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. 

23. Затвердити Іконнікову Сергію Олексійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 123   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Іконнікову Сергію Олексійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Прирічній, 123 (кадастровий  
номер 3510100000:48:411:0026) 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 Ніколаєвій Валентині Миколаївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Леваневського, 14    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Ніколаєвій Валентині Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Леваневського, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:11:071:0051) загальною площею 0,0583  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 Пилипенку Віктору Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Новозаводській, 59    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Пилипенку Віктору Олександровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Новозаводській, 59 (кадастровий  
номер 3510100000:50:417:0061) загальною площею 0,1000  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування   



 8   
  
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Негоді Олені Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Госпітальному 3-му, 16  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Негоді Олені Сергіївні у власність  
земельну ділянку по пров. Госпітальному 3-му, 16  (кадастровий  
номер 3510100000:33:305:0091) 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. 

27. Затвердити Ковальовій Людмилі Андріївні та Ковальовій Ользі  
Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Волгоградській, 66 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

27.1. Передати Ковальовій Людмилі Андріївні (1/10 ч. домоволодіння) 
та Ковальовій Ользі Олександрівні (9/10 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Волгоградській, 66 (кадастровий  
номер 3510100000:04:004:0030) загальною площею 0,1191 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 Морозовій Тетяні Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Нахімова, 10  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Морозовій Тетяні Володимирівні у власність  
земельну ділянку по вул. Нахімова, 10 (кадастровий  
номер 3510100000:34:224:0069) загальною площею 0,0587  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 Кравцовій Надії Миколаївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул.  Районний Бульвар, 9  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати Кравцовій Надії Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Районний Бульвар, 9 (кадастровий  
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номер 3510100000:27:194:0047) загальною площею 0,0602  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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

31. 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 
   


