
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16 грудня 2014 року                                             № 3810 
 

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 Іщенко Ніні Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність, по пров. Пархоменка, 44 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Іщенко Ніні Василівні  у власність земельну ділянку по 
пров. Пархоменка, 44 (кадастровий номер 3510100000:13:074:0037) 
загальною площею 0,0417 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 Москаленко Любові Кирилівні  та Бойко Ніні Федорівні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову  
власність, по пров. Ростовському, 3 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Москаленко Любові Кирилівні (3/5 ч. домоволодіння) та 
Бойко Ніні Федорівні  (2/5 ч. домоволодіння) у спільну часткову  
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:33:299:0051) по 
пров. Ростовському, 3 загальною площею 0,1243 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 Еюбовій Джамілі Ельманівні, Коноваленко  
Людмилі Євгенівні та Охріменку Олександру Петровичу  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову 
власність, по вул. Кавказькій, 11 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Еюбовій Джамілі Ельманівні (21/50 ч. домоволодіння), 
Коноваленко Людмилі Євгенівні (11/50 ч. домоволодіння) та Охріменку 
Олександру Петровичу (9/25 ч. домоволодіння)  у спільну часткову  
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:351:0075) по 
вул. Кавказькій, 11 загальною площею 0,1672  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 Гаджибекову Раджабу Шабановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність, по пров. Котовського, 4   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Гаджибекову Раджабу Шабановичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:130:0022) по  
пров. Котовського, 4 загальною площею 0,0666 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 Пензі Таїсі Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність, по вул. Московській, 110 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати  Пензі Таїсі Олександрівні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:04:012:0031) по вул. Московській, 110 
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. 

6. Затвердити Сєгіній Світлані Вікторівні, Сєгіну Сергію Вікторовичу, 
Сєгіній Ганні Вікторівні та Сєгіну Віктору Олексійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність, по  
вул. Обознівській, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Сєгіній Світлані Вікторівні (1/4 ч. домоволодіння), 
Сєгіну Сергію Вікторовичу (1/4 ч. домоволодіння), Сєгіній Ганні Вікторівні 
(1/4 ч. домоволодіння) та Сєгіну Віктору Олексійовичу (1/4 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий 
номер 3510100000:21:146:0052) по вул. Обознівській, 15 загальною  
площею 0,0783 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для  
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будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

7. Затвердити Булизі Ніні Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність, по вул. Чайковського, 96 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Булизі Ніні Сергіївні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:24:297:0023) по вул. Чайковського, 96  
загальною площею 0,0222 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 Господариковій Ользі Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність, по вул. Прирічній, 73 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати  Господариковій Ользі Павлівні  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:407:0014)  по вул. Прирічній, 73 
загальною площею 0,0546 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 Балашовій Любові Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність, по вул. Нижній Прирічній, 21 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Балашовій Любові Павлівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:48:407:0015) по вул. Нижній Прирічній, 21 
загальною площею 0,0450 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 Куценку Миколі Миколайовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність, по вул. Червоногвардійській, 14  для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Куценку Миколі Миколайовичу у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:28:227:0034) по  
вул. Червоногвардійській, 14  загальною площею 0,0559 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. 

11. Затвердити Соколовській Ларисі Володимирівні та Ковтун Галині 
Олександрівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність, по вул. Павлоградській, 25 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Соколовській Ларисі Володимирівні (41/100 ч. 
домоволодіння) та Ковтун Галині Олександрівні (59/100 ч. домоволодіння)  
у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:04:008:0023) по вул. Павлоградській, 25 загальною 
площею 0,0593  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 пункту 118 рішення Кіровоградської міської ради                        
від 07 жовтня 2014 року № 3429  “Про надання дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою громадянам”, а саме прізвище  
“Бурлаці” замінити на прізвище “Бурлак”. 

12.1. Затвердити Бурлак Тетяні Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність, по вул. Повітрянофлотській, 53  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

12.2. Передати Бурлак Тетяні Вікторівні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:27:166:0039)  по вул. Повітрянофлотській, 53  
загальною площею 0,0881 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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

14. 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 Олійника О.О. 

 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


