
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 вересня 2015 року                                           № 4529 
 

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 Поллє Борису Юрійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Тихій, 22  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Поллє Борису Юрійовичу у власність земельну ділянку 
по вул. Тихій, 22  (кадастровий номер 3510100000:46:358:0077) загальною 
площею 0,0579 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 Букатинській Наталії Федорівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ізмаїльській, 21 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Букатинській Наталії Федорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Ізмаїльській, 21 (кадастровий  
номер 3510100000:42:374:0018) загальною площею 0,0547 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 Кучерявій Зінаїді Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. 8-го Березня, 32 для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Кучерявій Зінаїді Петрівні у власність  
земельну ділянку по вул. 8-го Березня, 32 (кадастровий  
номер 3510100000:14:136:0067) загальною площею 0,0665  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 Настасієнко Олені Миколаївні та Луньовій Любові 
Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Піонерській, 37 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Настасієнко Олені Миколаївні та Луньовій Любові 
Петрівні у власність земельну ділянку по вул. Піонерській, 37  (кадастровий  
номер 3510100000:18:113:0080) 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. 

5. Затвердити Бєлко Валентині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Валентини Терешкової, 148  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Бєлко Валентині Василівні у власність  
земельну ділянку по вул. Валентини Терешкової, 148 (кадастровий  
номер 3510100000:18:113:0081) загальною площею 0,0524 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 Депутатовій Людмилі Леонідівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кузнецова, 42  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Депутатовій Людмилі Леонідівні у власність  
земельну ділянку по вул. Кузнецова, 42 (кадастровий  
номер 3510100000:27:194:0050) загальною площею 0,0608  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 Лапі Миколі Гавриловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Арнаутовському, 33-а для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Лапі Миколі Гавриловичу у власність  
земельну ділянку по пров. Арнаутовському, 33-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:351:0080) загальною площею 0,0275  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 Лисиці Ірині Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Арнаутовському, 33-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Лисиці Ірині Олександрівні у власність  
земельну ділянку по пров. Арнаутовському, 33-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:351:0079) загальною площею 0,0413  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 Гаморі Дар’ ї Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Арнаутовському, 33-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Гаморі Дар’ ї Василівні у власність  
земельну ділянку по пров. Арнаутовському, 33-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:351:0081) загальною площею 0,0254  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 Кулик Лідії Леонідівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Арнаутовському, 33-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Кулик Лідії Леонідівні у власність  
земельну ділянку по пров. Арнаутовському, 33-а  (кадастровий  
номер 3510100000:46:351:0082) загальною площею 0,0261 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 Красюк Любові Кирилівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Філатова, 32  для будівництва  
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та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Красюк Любові Кирилівні у власність  
земельну ділянку по вул. Філатова, 32 (кадастровий  
номер 3510100000:05:050:0021) 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. 

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

12.1. Передати Логвінову Івану Леонідовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Криворізькій, 16 (кадастровий  
номер 3510100000:48:424:0044) загальною площею 0,0703  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 Шостаку Анатолію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 16-а  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Шостаку Анатолію Олександровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Криворізькій, 16-а (кадастровий  
номер 3510100000:48:424:0043) загальною площею 0,0598  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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 15. 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 


