
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 29 березня 2016 року                                         № 180 
 
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 Чубар Євдокії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 28-а/4-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Чубар Євдокії Іванівні у власність земельну ділянку по 
вул. Волгоградській, 28-а/4-а (кадастровий номер 3510100000:04:004:0029) 
загальною площею 0,0844 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 Барабаш Тетяні Валентинівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 48  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати  Барабаш Тетяні Валентинівні у власність земельну 
ділянку по вул. Пляжній, 48 (кадастровий номер 3510100000:11:077:0083) 
загальною площею 0,0413 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 Пісковому Савелію Савелійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Підлісній, 16 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Пісковому Савелію Савелійовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Підлісній, 16 (кадастровий номер 3510100000:04:041:0025) 
загальною площею 0,0781 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 Мачкаляну Олександру Аветиковичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Чайковського, 67    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Мачкаляну Олександру Аветиковичу у власність 
земельну ділянку по пров. Чайковського, 67 (кадастровий  
номер 3510100000:24:278:0044) 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 Маркітану Миколі Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Новозаводській, 18   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати  Маркітану Миколі Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Новозаводській, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:50:417:0072) загальною площею 0,0533  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 Бондар Раїсі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Гуляницького, 17 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Бондар Раїсі Іванівні у власність земельну ділянку  
по вул. Гуляницького, 17 (кадастровий номер 3510100000:02:002:0408) 
загальною площею 0,0611 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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7. Затвердити Кучер Надії Костянтинівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Звенигородській, 13 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Кучер Надії Костянтинівні  у власність земельну ділянку 
по вул. Звенигородській, 13 (кадастровий номер 3510100000:42:374:0013) 
загальною площею 0,0537 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 Шуплякову Олегу Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Щербаковському, 19 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати  Шуплякову Олегу Володимировичу у власність 
земельну ділянку по пров. Щербаковському, 19 (кадастровий  
номер 3510100000:34:224:0070) загальною площею 0,0574 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 Туз Олені Андріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Скульського, 5 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Туз Олені Андріївні у власність земельну ділянку по  
вул. Скульського, 5 (кадастровий номер 3510100000:02:002:0404) 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 Мардак Галині Корніївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Гранітній, 88 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Мардак Галині Корніївні  у власність земельну ділянку 
по вул. Гранітній, 88 (кадастровий номер 3510100000:46:375:0021) загальною 
площею 0,0542 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 Сухиній Анні Ананівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Вітебському, 18 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Сухиній Анні Ананівні у власність земельну ділянку  
по пров. Вітебському, 18 (кадастровий номер 3510100000:04:005:0040) 
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. 

12. Затвердити Чемису Володимиру Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Маяковського, 62/10 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Чемису Володимиру Григоровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Маяковського, 62/10 (кадастровий  
номер 3510100000:14:136:0068) 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. 

13. Затвердити Белінській Людмилі Григорівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Севастопольській, 41 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Белінській Людмилі Григорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Севастопольській, 41 (кадастровий  
номер 3510100000:11:090:0060) загальною площею 0,0345 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 Володіну Ярославу Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Сергія  
Хрипунова, 35 (Багратіона) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Володіну Ярославу Миколайовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Сергія Хрипунова, 35 (Багратіона) (кадастровий  
номер 3510100000:48:421:0084) загальною площею 0,0488 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 Заікіній Ганні Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по проїзду Євгена Березняка, 10 
(Петровського) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
садівництва.  

15.1. Передати Заікіній Ганні Дмитрівні  у власність земельну ділянку 
по проїзду Євгена Березняка (Петровського) загальною площею 0,1168  га, з 
них: площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:056:0078) – 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 0,0168 га (кадастровий  
номер 3510100000:05:056:0079) – сади, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

16. Затвердити Крилатому Олександру Віталійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 91  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Крилатому Олександру Віталійовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Чайковського, 91 (кадастровий  
номер 3510100000:24:296:0018) загальною площею 0,0687 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 Комовій Валентині Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Миколи Левитського, 15/12 
(вул. Колгоспній) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1 Передати Комовій Валентині Петрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Миколи Левитського, 15/12 (вул. Колгоспній) 
(кадастровий номер 3510100000:14:094:0150) загальною площею 0,0410 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 Безнощенку Анатолію Фомичу та Коломійцю Юрію 
Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
сумісну власність по вул. Архітектора Паученка, 126 (Леніна) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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18.1 Передати Безнощенку Анатолію Фомичу та Коломійцю Юрію 
Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
вул. Архітектора Паученка, 126 (вул. Леніна) (кадастровий  
номер 3510100000:38:292:0031) загальною площею 0,0859 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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 20. 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 


