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УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 липня 2017 року                    № 1034 
 

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, 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 Соленій Валентині Костянтинівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Батарейній, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Соленій Валентині Костянтинівні у  

власність земельну ділянку по вул. Батарейній, 3 (кадастровий  

номер 3510100000:34:224:0074) загальною площею 0,0579 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0579 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Кондратюку Валерію Григоровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Світлій, 24 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Кондратюку Валерію Григоровичу у  

власність земельну ділянку по вул. Світлій, 24 (кадастровий  

номер 3510100000:24:196:0052) загальною площею 0,0605 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0605 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Лопатці Антону Антоновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Маяковського, 86  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Лопатці Антону Антоновичу у власність  

земельну ділянку по вул. Маяковського, 86 (кадастровий  

номер 3510100000:14:136:0074) загальною площею 0,0525 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0525 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Вязанкіній Людмилі Михайлівні  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Крутому, 19 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Вязанкіній Людмилі Михайлівні у власність земельну 

ділянку по пров. Крутому, 19 (кадастровий номер 3510100000:25:151:0059) 

загальною площею 0,0746 га (у тому числі по угіддях: 0,0746 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Грозан Валентині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 1/10  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Грозан Валентині Іванівні у власність земельну ділянку 

по вул. Яновського, 1/10 (кадастровий номер 3510100000:46:373:0043) 

загальною площею 0,0343 га (у тому числі по угіддях: 0,0343 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Ковальовій Марії Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Коцюбинського, 35 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Ковальовій Марії Іванівні у власність земельну ділянку 

по пров. Коцюбинського, 35 (кадастровий номер 3510100000:17:120:0053) 

загальною площею 0,0331 га (у тому числі по угіддях: 0,0331 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Білоусу Олександру Степановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мічуріна, 71-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Білоусу Олександру Степановичу у власність земельну 

ділянку по вул. Мічуріна, 71-а (кадастровий номер 3510100000:11:066:0087) 

загальною площею 0,0397 га (у тому числі по угіддях: 0,0397 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Кухленку Віктору Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Красносільській, 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Кухленку Віктору Володимировичу у власність  

земельну ділянку по вул. Красносільській, 27 (кадастровий  

номер 3510100000:40:336:0040) загальною площею 0,0415 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0415 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Литвиненку Григорію Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Ломоносова, 1-г для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Литвиненку Григорію Миколайовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Ломоносова, 1-г (кадастровий  

номер 3510100000:27:170:0020) загальною площею 0,0602 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0602 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Виннику Ігорю Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Сугокліївській, 64 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Виннику Ігорю Івановичу у власність земельну ділянку 

по вул. Сугокліївській, 64 (кадастровий номер 3510100000:48:433:0008) 

загальною площею 0,0694 га (у тому числі по угіддях: 0,0694 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Зюбіній Ользі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Руслана Слободянюка, 99 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Зюбіній Ользі Іванівні у власність земельну ділянку по 

вул. Руслана Слободянюка, 99 (кадастровий номер 3510100000:21:169:0065) 

загальною площею 0,0463 га (у тому числі по угіддях: 0,0463 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Цибульському Олександру Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 81 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Цибульському Олександру Івановичу у власність 

земельну ділянку по вул. Чайковського, 81 (кадастровий  

номер 3510100000:24:278:0048) загальною площею 0,0604 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0604 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Лихоті Любові Марківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Степовому, 90-б 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Лихоті Любові Марківні у власність земельну ділянку 

по пров. Степовому, 90-б (кадастровий номер 3510100000:24:167:0037) 

загальною площею 0,0520 га (у тому числі по угіддях: 0,0520 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Чернобай Тамарі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Мотокросній, 50 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Чернобай Тамарі Василівні у власність  

земельну ділянку по вул. Мотокросній, 50 (кадастровий  

номер 3510100000:49:436:0033) загальною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Сірому Юрію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Добролюбова, 9 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Сірому Юрію Івановичу у власність земельну ділянку 

по вул. Добролюбова, 9 (кадастровий номер 3510100000:13:081:0043) 

загальною площею 0,0564 га (у тому числі по угіддях: 0,0564 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Колбасенку Віталію Вікторовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Бобринецький шлях, 94 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Колбасенку Віталію Вікторовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Бобринецький шлях, 94 (кадастровий  

номер 3510100000:46:408:0043) загальною площею 0,0608 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0608 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Вергун Ользі Анатоліївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Свободи, 23-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Вергун Ользі Анатоліївні у власність земельну ділянку 

по вул. Свободи, 23-а (кадастровий номер 3510100000:03:018:0054) 

загальною площею 0,0737 га (у тому числі по угіддях: 0,0737 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Дьяченку Юрію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 

вул. Яновського, 9 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Дьяченку Юрію Володимировичу у власність земельну 

ділянку по вул. Яновського, 9 (кадастровий номер 3510100000:46:373:0075) 

загальною площею 0,0685 га (у тому числі по угіддях: 0,0685 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Гребенковій Лідії Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Верхньовеселому, 28 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Гребенковій Лідії Миколаївні у власність  

земельну ділянку по пров. Верхньовеселому, 28 (кадастровий  

номер 3510100000:42:350:0060) загальною площею 0,0608 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0608 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Чугуй Інні Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по пров. Спаському, 59 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Чугуй Інні Вікторівні у власність земельну ділянку по 

пров. Спаському, 59 (кадастровий номер 3510100000:24:246:0065) загальною 

площею 0,0321 га (у тому числі по угіддях: 0,0321 га – одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Кабанцю Сергію Леонідовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Прирічній, 51 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Кабанцю Сергію Леонідовичу у власність земельну 

ділянку по вул. Прирічній, 51 (кадастровий номер 3510100000:48:407:0018) 

загальною площею 0,0885 га (у тому числі по угіддях: 0,0885 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

22.  Затвердити Беззубовій Галині Михайлівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Новомиколаївській, 19 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Беззубовій Галині Михайлівні у власність  

земельну ділянку по вул. Новомиколаївській, 19 (кадастровий  

номер 3510100000:14:114:0066) загальною площею 0,0409 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0409 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 23. Затвердити Подолічу Анатолію Івановичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Карпатській, 6 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Подолічу Анатолію Івановичу у власність земельну 

ділянку по вул. Карпатській, 6 (кадастровий номер 3510100000:24:144:0029) 

загальною площею 0,0495 га (у тому числі по угіддях: 0,0495 га – одно- та 

двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Катані Олегу Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Чайковського, 45 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Катані Олегу Івановичу у власність земельну ділянку 

по вул. Чайковського, 45 (кадастровий номер 3510100000:24:246:0071) 

загальною площею 0,0567 га (у тому числі по угіддях: 0,0567 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Дяченко Людмилі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Добролюбова, 28 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Дяченко Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 

по вул. Добролюбова, 28 (кадастровий номер 3510100000:13:078:0041) 

загальною площею 0,0806 га (у тому числі по угіддях: 0,0806 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Гілю Григорію Оверкійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Верхній, 28 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Гілю Григорію Оверкійовичу у власність земельну 

ділянку по вул. Верхній, 28 (кадастровий номер 3510100000:46:388:0076) 

загальною площею 0,0525 га (у тому числі по угіддях: 0,0525 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Паливоді Любові Марківні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Сергія Гришина, 5 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Паливоді Любові Марківні у власність  

земельну ділянку по вул. Сергія Гришина, 5 (кадастровий  

номер 3510100000:34:226:0054) загальною площею 0,0592 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0592 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Караман Людмилі Кирилівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Юрія Липи, 82  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Караман Людмилі Кирилівні у власність земельну 

ділянку по вул. Юрія Липи, 82 (кадастровий номер 3510100000:11:088:0057) 

загальною площею 0,0623 га (у тому числі по угіддях: 0,0623 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

29.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 30. 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 
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