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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                   № 1033 
 

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 міста Кропивницького, 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 Березовському Олександру Васильовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

вул. Верхній, 38 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Березовському Олександру Васильовичу у  

власність земельну ділянку по вул. Верхній, 38 (кадастровий  

номер 3510100000:46:388:0074) загальною площею 0,0409 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0409 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

2. Затвердити Голубовській Наталії Вікторівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по тупику Мирному, 15-а для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
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2.1. Передати Голубовській Наталії Вікторівні у власність  

земельну ділянку по тупику Мирному, 15-а (кадастровий  

номер 3510100000:24:172:0076) загальною площею 0,0143  га (у тому числі 

по угіддях: 0,0143 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

3. Затвердити Авдотьєвій Олені Вікторівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

Петлюри, 62-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Авдотьєвій Олені Вікторівні у власність  

земельну ділянку по вул. Симона Петлюри, 62-а (кадастровий  

номер 3510100000:27:207:0036) загальною площею 0,0372 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0372 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

4. Затвердити Гладкому Анатолію Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  

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

вул. Добролюбова, 38/13 для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Гладкому Анатолію Володимировичу у власність 

земельну ділянку по вул. Добролюбова, 38/13 (кадастровий  

номер 3510100000:13:078:0039) загальною площею 0,0464 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0464 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

5. Затвердити Коцюрбі Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Коцюрбі Олександру Миколайовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Леваневського, 51 (кадастровий  

номер 3510100000:11:091:0050) загальною площею 0,0723 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0723 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

6. Затвердити Пірогу Петру Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Профспілковій, 16  
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Пірогу Петру Григоровичу у власність земельну ділянку 

по вул. Профспілковій, 16 (кадастровий номер 3510100000:46:395:0044) 

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Іващенку Петру Марковичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Гмирьова, 51 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Іващенку Петру Марковичу у власність земельну ділянку 

по вул. Гмирьова, 51 (кадастровий номер 3510100000:46:351:0097) загальною 

площею 0,0486 га (у тому числі по угіддях: 0,0486 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Козаку Віталію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Яновського, 3 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Козаку Віталію Володимировичу у власність земельну 

ділянку по вул. Яновського, 3 (кадастровий номер 3510100000:46:373:0079) 

загальною площею 0,0410 га (у тому числі по угіддях: 0,0410 га – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 

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

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Левочку Миколі Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 87 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Левочку Миколі Васильовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Далекосхідній, 87 (кадастровий  

номер 3510100000:24:251:0038) загальною площею 0,0625 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0625 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

10. Затвердити Леонідову Олександру Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
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вул. Абрикосовій, 4 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Леонідову Олександру Сергійовичу у власність 

земельну ділянку по вул. Абрикосовій, 4 (кадастровий  

номер 3510100000:38:312:0026) загальною площею 0,0547 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0547 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

11. Затвердити Зайцевій Олені Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 55  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Зайцевій Олені Михайлівні у власність  

земельну ділянку по вул. Холодноярській, 55 (кадастровий  

номер 3510100000:02:030:0072) загальною площею 0,0996 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0996 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

12. Затвердити Тарану Володимиру Павловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Тарану Володимиру Павловичу у власність  

земельну ділянку по вул. Чернишевського, 5 (кадастровий  

номер 3510100000:45:359:0062) загальною площею 0,0529 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0529 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

13. Затвердити Шалагіній Людмилі Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Луганській, 40 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Шалагіній Людмилі Володимирівні у власність 

земельну ділянку по вул. Луганській, 40 (кадастровий  

номер 3510100000:48:410:0064) загальною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

14. Затвердити Мельниченко Зінаїді Григорівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Водоп’янова, 53  
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для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Мельниченко Зінаїді Григорівні у власність  

земельну ділянку по вул. Водоп’янова, 53 (кадастровий  

номер 3510100000:45:377:0027) загальною площею 0,0516 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0516 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 16. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антонова 22 09 49 


