
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 вересня 2015 року                                            № 4531 
 

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 Момоту Олександру Юрійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Будьонного, 17  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Момоту Олександру Юрійовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Будьонного, 17  (кадастровий номер 3510100000:48:428:0033) 
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. 

2. Затвердити Стецевяту Олексію Федоровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Знам’янському, 7  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Стецевяту Олексію Федоровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Знам’янському, 7 (кадастровий  
номер 3510100000:33:283:0007) загальною площею 0,0428 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 Меньшиковій Оксані Геннадіївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Саратовській, 59  для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Меньшиковій Оксані Геннадіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Саратовській, 59 (кадастровий  
номер 3510100000:42:370:0041) загальною площею 0,0383 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 Теровцю Валентину Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Ботанічному, 5  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Теровцю Валентину Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Ботанічному, 5 (кадастровий  
номер 3510100000:03:024:0010) 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. 

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

5.1. Передати Хомутовській Наталії Володимирівні у власність  
земельну ділянку по вул. Павлика Морозова, 2 (кадастровий  
номер 3510100000:34:226:0033) загальною площею 0,0481 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 Распряхіну Олексію Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Енгельса, 31/109 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Распряхіну Олексію Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Енгельса, 31/109 (кадастровий  
номер 3510100000:31:279:0039) загальною площею 0,0752 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 Бондаренку Іллі Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 16 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 
господарства.  

7.1. Передати Бондаренку Іллі Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Прирічній, 16  загальною площею 0,1207 га  
з них: 0,0624 га (кадастровий номер 3510100000:48:410:0013)  – 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 0,0583 га (кадастровий номер 3510100000:48:0410:0014) – рілля, для 
ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Мокряку Андрію Олексійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Донецькій, 49/33 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Мокряку Андрію Олексійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Донецькій, 49/33 (кадастровий  
номер 3510100000:21:169:0055) загальною площею 0,0343 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 Мартиновій Раїсі Володимирівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по  
пров. Сухомлинського, 18 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Мартиновій Раїсі Володимирівні у власність  
земельну ділянку по пров. Сухомлинського, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:50:429:0038) загальною площею 0,0927 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 Руденку Володимиру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Пішому, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Руденку Володимиру Олександровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Пішому, 6 (кадастровий  
номер 3510100000:24:191:0033) загальною площею 0,0480 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. 

11. Затвердити Дикань Олені Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості), що передається у власність по вул. Гмирьова, 8 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Дикань Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 
по вул. Гмирьова, 8 (кадастровий номер 3510100000:39:338:0176) загальною 
площею 0,0495 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. Внести зміни до п. 10 рішення Кіровоградської міської ради  
від 16 грудня 2014 року № 3801 “Про надання дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою”, а саме: замінити площу “0,0819 га” 
на площу “0,0891 га”.  

12.1. Затвердити Казнадію Юрію Михайловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 35 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

12.2. Передати Казнадію Юрію Михайловичу у власність  
земельну ділянку по вул. Криворізькій, 35 (кадастровий  
номер 3510100000:48:412:0027) загальною площею 0,0891 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 Худояр Таїсі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Сєдова, 9 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Худояр Таїсі Миколаївні у власність земельну ділянку 
по пров. Сєдова, 9 (кадастровий номер 3510100000:31:281:0020) 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. 

14. Затвердити Аржанцевій Олені Леонтіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Маршала Говорова, 28 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Аржанцевій Олені Леонтіївні у власність земельну 
ділянку по вул. Маршала Говорова, 28 (кадастровий  
номер 3510100000:43:341:0046) загальною площею 0,0540 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 Марущак Катерині Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ванди 
Василевської, 19 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Марущак Катерині Володимирівні у власність земельну 
ділянку по вул. Ванди Василевської, 19 (кадастровий  
номер 3510100000:48:433:0009) 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. 

16. Внести зміни до п. 17 рішення Кіровоградської міської ради  
від 27 березня 2014 року № 2961 “Про надання громадянам дозволів на 
розроблення технічної документації із землеустрою”, а саме: замінити  
площу “0,0389 га” на площу “0,0405 га”.  

16.1. Затвердити Дорошку Олександру Петровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Байкальській, 64 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

16.2. Передати Дорошку Олександру Петровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Байкальській, 64 (кадастровий  
номер 3510100000:42:367:0038) загальною площею 0,0405 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 Ярославцеву Ігорю Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Маріупольській, 2-г для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Ярославцеву Ігорю Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Маріупольській, 2-г (кадастровий  
номер 3510100000:48:428:0069) загальною площею 0,0409 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 Кіріченку Миколі Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ушинського, 9 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Кіріченку Миколі Івановичу у власність  
земельну ділянку по пров. Ушинського, 9 (кадастровий  
номер 3510100000:24:190:0066) загальною площею 0,0616 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 Маламурі Вікторії Борисівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Профінтерну, 59 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Маламурі Вікторії Борисівні у власність  
земельну ділянку по вул. Профінтерну, 59 (кадастровий  
номер 3510100000:11:099:0029) загальною площею 0,0678  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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 21. 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 


