
 УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 липня 2015 року                                                      № 4253 
 

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 Своробі Віті Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пальміро Тольятті, 27 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Своробі Віті Олексіївні  у власність земельну ділянку по 
вул. Пальміро Тольятті, 27 (кадастровий номер 3510100000:05:053:0134) 
загальною площею 0,0705 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 Горяній Надії Георгіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Київській, 28 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Горяній Надії Георгіївні  у власність земельну ділянку по 
вул. Київській, 28  (кадастровий номер 3510100000:16:154:0014) 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. 

3. Затвердити Д’яченку Олександру Петровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Ініціативному, 16 для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Д’яченку Олександру Петровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Ініціативному, 16 (кадастровий  
номер 3510100000:34:226:0043) загальною площею 0,0500  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 Бицюрі Володимиру Тимофійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Рівненському, 22   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Бицюрі Володимиру Тимофійовичу у  
власність земельну ділянку по пров. Рівненському, 22 (кадастровий  
номер 3510100000:33:264:0042) загальною площею 0,0445  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 Риндіній  Людмилі Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 40 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Риндіній Людмилі Сергіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Волгоградській, 40 (кадастровий  
номер 3510100000:04:004:0033) загальною площею 0,0939  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 Грецькому Павлу Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана  
Хмельницького, 149-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Грецькому Павлу Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 149-а (кадастровий  
номер 3510100000:05:034:0027) 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. 

7. Затвердити Різановій Марії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Бєлгородській, 19 для  



 3   
  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати  Різановій Марії Іванівні у власність земельну ділянку  
по вул. Бєлгородській, 19 (кадастровий номер 3510100000:40:319:0036) 
загальною площею 0,0553 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 Сокол Неонілі Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 120 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Сокол Неонілі Григорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Далекосхідній, 120 (кадастровий  
номер 3510100000:24:296:0013) загальною площею 0,0561 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 Бабенку Миколі Сергійовичу та Нагорній Ользі 
Володимирівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Новослобідській, 43  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Бабенку Миколі Сергійовичу (19/100 ч. домоволодіння) 
та Нагорній Ользі Володимирівні (81/100 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову  власність земельну ділянку по вул. Новослобідській, 43  
(кадастровий номер 3510100000:11:066:0068) загальною площею 0,0591  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 Олійніченко Галині Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у власність по вул. Кримській, 40/29 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Олійніченко Галині Іванівні у власність  
земельну ділянку по вул. Кримській, 40/29 (кадастровий  
номер 3510100000:45:361:0060) загальною площею 0,0362  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 Бульбі Павлу Антоновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у власність по вул. Галушкіна, 10 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Бульбі Павлу Антоновичу у власність  
земельну ділянку по вул. Галушкіна, 10 (кадастровий  
номер 3510100000:24:206:0029) загальною площею 0,0807  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 Любченку Михайлу Володимировичу та Усенку 
Олексію Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Новосибірській, 3  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Любченку Михайлу Володимировичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Усенку Олексію Олександровичу (1/2 ч. домоволодіння)  у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Новосибірській, 3  
(кадастровий номер 3510100000:46:390:0024) загальною площею 0,1089  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  Калініченко Олені Петрівні та Мащенко Тетяні 
Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Артема, 50/47  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Калініченко Олені Петрівні (2/3 ч. домоволодіння) та 
Мащенко Тетяні Володимирівні (1/3 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Артема, 50/47 (кадастровий  
номер 3510100000:33:261:0023) 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. 

14. Затвердити Конобрицькій Надії Іванівні та Конобрицькому Сергію 
Івановичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Ольги Кобилянської, 19  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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14.1. Передати Конобрицькій Надії Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) та 

Конобрицькому Сергію Івановичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Ольги Кобилянської, 19 (кадастровий  
номер 3510100000:48:431:0027) загальною площею 0,0324  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 Бірзул Марії Кирилівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана  
Хмельницького, 18-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Бірзул Марії Кирилівні у власність  
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 18-а (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0131) 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. 

16. Затвердити Репецькій Світлані Дмитрівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), для передачі у власність 1/2 частини домоволодіння по  
пров. Мініна, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Репецькій Світлані Дмитрівні у власність  
земельну ділянку, що складає 1/2 ч. домоволодіння  по пров. Мініна, 27   
(кадастровий номер 3510100000:34:276:0021) загальною площею 0,0468 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 Блощинській Валентині Никифорівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Богдана 
Хмельницького, 102 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Блощинській Валентині Никифорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 102 (кадастровий  
номер 3510100000:05:033:0020) загальною площею 0,0750  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 Баклану Володимиру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Єгорова, 113/22   
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Баклану Володимиру Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Єгорова, 113/22 (кадастровий  
номер 3510100000:24:198:0013) загальною площею 0,0612  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 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 


