
ПРОЕКТ № 47 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2015 року                                       № ____  
 

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 Коробченку Костянтину Миколайовичу та Маліченко 
Марині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Куроп’ятникова, 10  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Коробченку Костянтину Миколайовичу (13/25 ч. 
домоволодіння) та Маліченко Марині Миколаївні (12/25 ч. домоволодіння)  у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Куроп’ятникова, 10  
(кадастровий номер 3510100000:39:315:0059) загальною площею 0,1470  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 Абрамовій Галині Миколаївні та Абрамову Миколі 
Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по пров. Алтайському, 20 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Абрамовій Галині Миколаївні (23/50 ч. домоволодіння) 
та Абрамову Миколі Івановичу (27/50 ч. домоволодіння) у спільну  
часткову власність земельну ділянку по пров. Алтайському, 20  (кадастровий 
номер 3510100000:45:392:0023) загальною площею 0,0470 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. 

3. Затвердити Турасовій Олені Борисівні, Беліченко Євгенії 
Олександрівні, Бєліченко Тетяні Борисівні та Беліченко Вікторії 
Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Єгорова, 76 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Турасовій Олені Борисівні (4/25 ч. домоволодіння), 
Беліченко Євгенії Олександрівні (4/25 ч. домоволодіння), Бєліченко  
Тетяні Борисівні (4/25 ч. домоволодіння) та Беліченко Вікторії 
Володимирівні (13/25 ч. домоволодіння)  у спільну часткову  
власність земельну ділянку по вул. Єгорова, 76 (кадастровий  
номер 3510100000:28:240:0015) загальною площею 0,0745 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 Федоровій Оксані Вікторівні та Федоровій Людмилі 
Анатоліївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Лелеківській, 1 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Федоровій Оксані Вікторівні (2/3 ч. домоволодіння) та 
Федоровій Людмилі Анатоліївні (1/3 ч. домоволодіння)  у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Лелеківській, 1 (кадастровий  
номер 3510100000:05:067:0023) загальною площею 0,1630  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. Внести зміни до пункту № 76 рішення Кіровоградської міської ради  
від 27 березня 2014 року № 2961 «Про надання громадянам  дозволів на 
розроблення технічної документації із землеустрою”, а саме: прізвище 
“Робочому” замінити на прізвище “Рабочому”.  

5.1.  Затвердити Бойченку Сергію Миколайовичу, Рабочому Петру 
Семеновичу, Масловій Ірині Миколаївні та Пихтіну Олександру Іллічу  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Каховській, 48 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.2. Передати Бойченку Сергію Миколайовичу (11/50 ч. 
домоволодіння), Рабочому Петру Семеновичу (7/25 ч. домоволодіння), 
Масловій Ірині Миколаївні (9/50 ч. домоволодіння) та Пихтіну Олександру 
Іллічу (8/25 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку 
по вул. Каховській, 48 (кадастровий номер 3510100000:33:261:0024)  
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загальною площею 0,1117 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 Саржовському Олександру Дмитровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Леніна, 137 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Саржовському Олександру Дмитровичу (1/2 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Леніна, 137 (кадастровий номер 3510100000:24:243:0060) загальною 
площею 0,0731 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 Нагорній Світлані Станіславівні, Горбатюк Аллі 
Іванівні, Волошиній Таїсії Григорівні та Гросул Ірині Станіславівні  технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Глинки, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Нагорній Світлані Станіславівні, Горбатюк Аллі Іванівні, 
Волошиній Таїсії Григорівні та Гросул Ірині Станіславівні у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Глинки, 15  (кадастровий  
номер 3510100000:39:320:0039) загальною площею 0,0964  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 Даниловій Світлані Миколаївні, Ступіній Світлані 
Петрівні та Єрофєєвій Валентині Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Воровського, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Даниловій Світлані Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння), 
Ступіній Світлані Петрівні (1/4 ч. домоволодіння) та Єрофєєвій Валентині 
Петрівні (1/4 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність земельну 
ділянку по вул. Воровського, 6 (кадастровий номер 3510100000:11:084:0057) 
загальною площею 0,0523 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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9. Затвердити Ковтун Валентині Іванівні та Попковій Тетяні Василівні 

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

9.1. Передати Ковтун Валентині Іванівні (12/25 ч. домоволодіння)  
та Попковій Тетяні Василівні (13/25 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Павлоградській, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:04:010:0030) 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. 

10. Затвердити Лехановій Ользі Олександрівні та Кучеренко Лідії 
Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по пров. Херсонському, 14 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

10.1. Передати Лехановій Ользі Олександрівні (2/3 ч. домоволодіння) 
та Кучеренко Лідії Іванівні (1/3 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по пров. Херсонському, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:45:361:0064) загальною площею 0,0389 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 Єськовій Вікторії Вікторівні та Панченку Анатолію 
Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Андріївській, 9 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

11.1. Передати Єськовій Вікторії Вікторівні (13/20 ч. домоволодіння) 
та Панченку Анатолію Васильовичу (7/20 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Андріївській, 9 (кадастровий  
номер 3510100000:33:212:0069) загальною площею 0,2000 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 Серватюку Андрію Володимировичу та Серватюку 
Вячеславу Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Поперечній 1-й, 4-б для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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12.1. Передати Серватюку Андрію Володимировичу (5/6 ч. 

домоволодіння) та Серватюку Вячеславу Володимировичу (1/6 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Поперечній 1-й, 4-б (кадастровий номер 3510100000:46:390:0025) 
загальною площею 0,0439 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 Чернобаю Євгенію Валентиновичу та Лісняк Наталі 
Валентинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Свердловій, 77 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Чернобаю Євгенію Валентиновичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Лісняк Наталі Валентинівні (1/2 ч. домоволодіння)  
у спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Свердлова, 77 
(кадастровий номер 3510100000:45:361:0063) загальною площею 0,1146 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 Ногіну Віталію Володимировичу та Бригадиру 
Ярославу Сергійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Авіаційній, 55 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

14.1. Передати Ногіну Віталію Володимировичу (51/100 ч. 
домоволодіння) та Бригадиру Ярославу Сергійовичу (49/100 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Авіаційній, 55 (кадастровий номер 3510100000:11:098:0035) загальною 
площею 0,0681 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 Найді Олені Пилипівні, Вакуленку Костянтину 
Борисовичу та Проценку Миколі Вікторовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по вул. Гоголя, 150 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Найді Олені Пилипівні (8/25 ч. домоволодіння), 
Вакуленку Костянтину Борисовичу (41/100 ч. домоволодіння) та Проценку 
Миколі Вікторовичу (27/100 ч. домоволодіння) у спільну часткову  
власність земельну ділянку по вул. Гоголя, 150 (кадастровий  
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номер 3510100000:38:312:0025) загальною площею 0,0778 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 Дятлову Олегу Вячеславовичу та Овчиннікові Галині 
Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Вологодській, 9/6 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

16.1. Передати Дятлову Олегу Вячеславовичу (19/50 ч. 
домоволодіння), Овчиннікові Галині Степанівні (31/50 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Вологодській, 9/6 
(кадастровий номер 3510100000:21:145:0058) загальною площею 0,1208 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 Червінському Володимиру Васильовичу та 
Червінському Іллі Володимировичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
передається у спільну сумісну власність по вул. Семена Палія, 24 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Червінському Володимиру Васильовичу та 
Червінському Іллі Володимировичу у спільну сумісну власність  
земельну ділянку по вул. Семена Палія, 24 (кадастровий  
номер 3510100000:05:042:0054) 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 Мезенцову Олегу Олександровичу та Мезенцовій Юлії 
Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Івана Франка, 39 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Мезенцову Олегу Олександровичу (9/10 ч. 
домоволодіння) та Мезенцовій Юлії Сергіївні (1/10 ч. домоволодіння)   у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Івана Франка, 39  
(кадастровий номер 3510100000:17:119:0050) загальною площею 0,0619  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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19. Затвердити Сиротюку Сергію Георгійовичу та Даниленку Миколі 

Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Пирогова, 6  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Сиротюку Сергію Георгійовичу (49/100 ч. 
домоволодіння) та Даниленку Миколі Івановичу (51/100 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Пирогова, 6  
(кадастровий номер 3510100000:14:125:0036) загальною площею 0,0836 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 згідно з розподілом 
функціональних повноважень.  

 
 
 

Міський голова                                А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


