
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 24 лютого 2015 року                                           № 4013 
 

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 Іващенко Світлані Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Кропивницького, 14 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Іващенко Світлані Павлівні у власність  
земельну ділянку по пров. Кропивницького, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:27:188:0072) загальною площею 0,0576 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 Митрошенку Віктору Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Пальміро  
Тольятті, 28-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Митрошенку Віктору Анатолійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Пальміро Тольятті, 28-б (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0114) 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. 
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3. Затвердити Теслі Людмилі Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Свердлова, 80 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Теслі Людмилі Василівні у власність  
земельну ділянку по вул. Свердлова, 80 (кадастровий  
номер 3510100000:45:359:0045) загальною площею 0,0768 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 Новохатько Наталії Анатоліївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Піонерській, 15 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Новохатько Наталії Анатоліївні у власність  
земельну ділянку по вул. Піонерській, 15 (кадастровий  
номер 3510100000:18:11:0073) загальною площею 0,0241  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 Жеребенку Сергію Васильовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 7 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Жеребенку Сергію Васильовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Саксаганського, 7 (кадастровий  
номер 3510100000:27:208:0068) загальною площею 0,0505  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 Гайдаю Миколі Леонтійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Московській, 64-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Гайдаю Миколі Леонтійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Московській, 64-а (кадастровий  
номер 3510100000:04:031:0017) загальною площею 0,0932  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 Жосану Олександру Семеновичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Гулака-Артемовського, 9  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Жосану Олександру Семеновичу у власність  
земельну ділянку по пров. Гулака-Артемовського, 9 (кадастровий  
номер 3510100000:43:396:0082) 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. 

8. Затвердити Кривохижі Світлані Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Маяковського, 99-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Кривохижі Світлані Сергіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Маяковського, 99-а (кадастровий  
номер 3510100000:14:136:0061) загальною площею 0,0500 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 Пономаренко Людмилі Григорівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 22 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Пономаренко Людмилі Григорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Волгоградській, 22 (кадастровий  
номер 3510100000:04:016:0034) загальною площею 0,0837 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 Добровольській Лініні Григорівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Дем’яна Бєдного, 8 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Добровольській Лініні Григорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Дем’яна Бєдного, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0142) загальною площею 0,0437  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 Казначевському Віктору Йосиповичу, Казначевській 

Марії Іванівні, Ясиновському Віталію Михайловичу, Ясиновській Оксані 
Вікторівні та Доніній Ірині Вікторівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
передається у спільну сумісну власність по вул. Барболіна, 33 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Казначевському Віктору Йосиповичу, Казначевській 
Марії Іванівні, Ясиновському Віталію Михайловичу, Ясиновській  
Оксані Вікторівні та Доніній Ірині Вікторівні у спільну сумісну  
власність земельну ділянку по вул. Барболіна, 33 (кадастровий  
номер 3510100000:46:355:0066) загальною площею 0,0521  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 Дерев’янко Вірі Семенівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Колгоспній, 16 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Дерев’янко Вірі Семенівні у власність  
земельну ділянку по вул. Колгоспній, 16 (кадастровий  
номер 3510100000:11:084:0055) загальною площею 0,0325 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 Халус Жанні Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 41 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Халус Жанні Анатоліївні у власність  
земельну ділянку по вул. Таврійській, 41 (кадастровий  
номер 3510100000:42:363:0023) загальною площею 0,0411 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 Ходжаєвій Людмилі Вікторівні та Смалиус Раїсі 
Дмитрівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Московській, 144  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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14.1. Передати Ходжаєвій Людмилі Вікторівні (1/2 ч. домоволодіння) 

та Смалиус Раїсі Дмитрівні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Московській, 144 (кадастровий  
номер 3510100000:04:010:0026) загальною площею 0,0597 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 Статовській Катерині Григорівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 56-а 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Статовській Катерині Григорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Харківській, 56-а (кадастровий  
номер 3510100000:15:133:0027) загальною площею 0,0609 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.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

17. 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 


