
 
  

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 22 вересня 2015 року                                             № 4528 
 
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 Бойку Володимиру Федотовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 100 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Бойку Володимиру Федотовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Суворова, 100 (кадастровий номер 3510100000:46:388:0060) 
загальною площею 0,0518 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 Кравчуку Івану Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Закарпатській, 30 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Кравчуку Івану Васильовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Закарпатській, 30 (кадастровий  
номер 3510100000:24:144:0034) загальною площею 0,0490  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 Лебедку Миколі Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дарвіна, 39 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Лебедку Миколі Володимировичу у власність земельну 
ділянку по вул. Дарвіна, 39 (кадастровий номер 3510100000:19:142:0022) 
загальною площею 0,0398 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 Чабанюк Людмилі Миколаївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Закарпатській, 36 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Чабанюк Людмилі Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Закарпатській, 36 (кадастровий  
номер 3510100000:24:144:0033) загальною площею 0,0568  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 Орлову Олегу Юрійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Суворова, 28-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Орлову Олегу Юрійовичу  у власність земельну ділянку 
по вул. Суворова, 28-а (кадастровий номер 3510100000:46:362:0089) 
загальною площею 0,0483 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 Стояновій Людмилі Семенівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Жовтневому, 3 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Стояновій Людмилі Семенівні у власність земельну 
ділянку по пров. Жовтневому, 3 (кадастровий номер 3510100000:33:305:0137) 
загальною площею 0,0563 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 Величку Володимиру Степановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Верхньовеселому, 30 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Величку Володимиру Степановичу  у власність  
земельну ділянку по пров. Верхньовеселому, 30 (кадастровий  
номер 3510100000:42:350:0054) загальною площею 0,0596  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 Семенюк Ганні Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Володі Дубініна, 19 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати  Семенюк Ганні Іванівні у власність земельну ділянку по 
вул. Володі Дубініна, 19 (кадастровий номер 3510100000:49:427:0055) 
загальною площею 0,0821 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 Горбенко Галині Пантелеївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Будьонного, 11-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Горбенко Галині Пантелеївні у власність  
земельну ділянку по вул. Будьонного, 11-а (кадастровий  
номер 3510100000:48:428:0068) загальною площею 0,0497  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 Авксент’єву Петру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронцовській, 48  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Авксент’єву Петру Олександровичу у власність 
земельну ділянку по вул. Воронцовській, 48 (кадастровий  
номер 3510100000:24:243:0061) загальною площею 0,0732  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 Григорьєвій Ларисі Миколаївні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Новозаводській, 31-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Григорьєвій Ларисі Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Новозаводській, 31-а (кадастровий  
номер 3510100000:50:417:0067) загальною площею 0,0688  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 2 рішення Кіровоградської міської ради  
від 16 грудня 2014 року № 3801 “Про надання дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою”, а саме: замінити ім’я “Ельзі” на ім’я 
“Елізі”.  

12.1 Затвердити Хачатрян Елізі Ншанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кропивницького, 157 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

12.2. Передати  Хачатрян Елізі Ншанівні у власність земельну ділянку 
по вул. Кропивницького, 157 (кадастровий номер 3510100000:38:317:0044) 
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. 

13. Затвердити Садіковій Лідії Дмитрівні 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).  

13.1. Передати  Садіковій Лідії Дмитрівні у власність земельну ділянку 
по вул. Волгоградській, 40 загальною площею 0,0867 га, з них:  
площею 0,0667 га (кадастровий номер 3510100000:04:004:0037),  
площею 0,0065 га (кадастровий номер 3510100000:04:004:0036) та  
площею 0,0135 га (кадастровий номер 3510100000:04:004:0035) – 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 Кошарову Миколі Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Глибка, 45 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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14.1. Передати Кошарову Миколі Володимировичу у власність  

земельну ділянку по вул. Глибка, 45 (кадастровий  
номер 3510100000:46:379:0024) загальною площею 0,0670  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 Булатову Ігорю Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Калузькій, 12 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Булатову Ігорю Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Калузькій, 12 (кадастровий  
номер 3510100000:40:337:0008) 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. 

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

16.1. Передати Крайвановій Тетяні Анатоліївні у власність  
земельну ділянку по вул. Житомирській, 16 (кадастровий  
номер 3510100000:42:353:0038) загальною площею 0,0278  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 Джулай Тетяні Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Залізничній 1-й, 23  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Джулай Тетяні Анатоліївні у власність  
земельну ділянку по вул. Залізничній 1-й, 23 (кадастровий  
номер 3510100000:17:104:0035) 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. 

18. Затвердити Цирфі Наталії Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Свободи, 7 для будівництва  
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та ведення особистого селянського господарства.  
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18.1. Передати Цирфі Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку 

по вул. Свободи, 7 загальною площею 0,2804 га з них: 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510100000:03:018:0040) – 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 0,1804 га 
(кадастровий номер 3510100000:03:018:0041) – рілля, для ведення особистого 
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.   

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 


