
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 24 квітня 2014 року                                                                  № 3027 
 
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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Преображенській, 82 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Коверзі Іванні Костянтинівні, Коверзі Михайлу 
Івановичу та Скрипці Борису Павловичу.  

1.1. Передати Коверзі Іванні Костянтинівні (14/50 ч. домоволодіння), 
Коверзі Михайлу Івановичу (7/25 ч. домоволодіння) та Скрипці  
Борису Павловичу (11/25 ч. домоволодіння) у власність земельну  
ділянку по  вул.  Преображенській, 82 загальною площею  0,1454 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:38:317:0035), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Колгоспній, 12 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Кургузовій Валентині Георгіївні та Кириловському 
Миколі Миколайовичу.   

2.1. Передати Кургузовій Валентині Георгіївні (1/2 ч. домоволодіння) 
та Кириловському Миколі Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння)  у  
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власність земельну ділянку по  вул. Колгоспній, 12  загальною  
площею  0,0704  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови 
(кадастровий номер 3510100000:11:084:0048), для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що 
передаються у власність по вул. Червоногвардійській, 14 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Алєксєєвій  Дар'ї Миколаївні. 

3.1. Передати Алєксєєвій Дар'ї Миколаївні у власність земельні 
ділянки по  вул. Червоногвардійській, 14  загальною площею  0,0265 га,  
з них: площею 0,0173 га (кадастровий номер 3510100000:28:227:0035)  та 
площею 0,0092 га (кадастровий номер 3510100000:28:227:0036) – 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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у  власність по вул. Українській, 7 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Закарян Крістіне Самсонівні.  

4.1. Передати Закарян Крістіне Самсонівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Українській, 7  загальною площею  0,0778  га – землі  
одно та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:46:386:0019), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по пров. Водозбірному, 57 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Моркотенку Василю Омельяновичу. 

5.1. Передати Моркотенку Василю Омельяновичу у власність земельну 
ділянку по  пров. Водозбірному, 57  загальною площею  0,0524 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:13:083:0015), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову  власність по вул. Глибка,  25/17 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  
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(присадибна ділянка) Андрієнко Ользі Олександрівні, Дмитренко Євгенії 
Костянтинівні та Дмитренку Олександру Валентиновичу. 

6.1. Передати Андрієнко Ользі Олександрівні (1/3 ч. домоволодіння), 
Дмитренко Євгенії Костянтинівні (1/3 ч. домоволодіння)  та Дмитренку 
Олександру Валентиновичу (1/3 ч. домоволодіння) у власність земельну 
ділянку по  вул.  Глибка, 25/17  загальною площею  0,0535  га – землі  
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:46:358:0068), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по вул. Фурманова, 4 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
Пешехоновій Ганні Павлівні. 

7.1. Передати Пешехоновій Ганні Павлівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Фурманова, 4   загальною площею  0,0717  га – землі  
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:34:226:0030), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по вул. Народній, 18  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Корчебновій 
Лідії Арсентіївні. 

8.1. Передати Корчебновій Лідії Арсентіївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Народній, 18  загальною площею  0,1000  га – землі  
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:05:042:0047), для будівництва та обслуговування   
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по вул. Ушакова, 72 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Владимирському Ігору Михайловичу.   

9.1. Передати Владимирському Ігору Михайловичу у власність 
земельну ділянку по  вул. Ушакова, 72   загальною площею  0,0600  га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:46:380:0046), 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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10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по пров. Ізмаїльському, 14 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Шелест Ларисі Миколаївні.   

10.1. Передати Шелест Ларисі Миколаївні у власність земельну 
ділянку по  пров. Ізмаїльському, 14  загальною площею  0,0384  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:42:364:0027), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по вул. Вінницькій, 9 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Нікіфоровій 
Оксані Олегівні. 

11.1. Передати Нікіфоровій Оксані Олегівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Вінницькій, 9  загальною площею  0,0400   га –землі  
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:40:319:0029), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по пров. Акимівському, 31/1  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Малому Олегу Даниловичу, Малій Вірі Антонівні, Стрижеусу Ярославу 
Дмитровичу, Стрижеус Олені Євгенівні, Стрижеус Наталії Ярославівні та 
Стрижеус Юлії Ярославівні. 

12.1. Передати  Малому Олегу Даниловичу та Малій Вірі Антонівні 
(13/25 ч. домоволодіння), Стрижеусу Ярославу Дмитровичу, Стрижеус  
Олені Євгенівні, Стрижеус Наталії Ярославівні та Стрижеус  
Юлії Ярославівні (12/25 ч. домоволодіння) у власність земельну ділянку по  
пров. Акимівському, 31/1 загальною площею  0,0785 га –землі  
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:45:361:0052), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по вул. Богдана Хмельницького, 258  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) Павелко Тетяні Василівні.   
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13.1. Передати  Павелко Тетяні Василівні у власність земельну ділянку 

по  вул. Богдана Хмельницького, 258  загальною площею  0,1000   га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:05:017:0028), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по вул.  Черкаській, 26  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
Цуканову Василю Леонідовичу.   

14.1. Передати  Цуканову Василю Леонідовичу у власність земельну 
ділянку по  вул.  Черкаській, 26  загальною площею  0,0501   га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:15:095:0064), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) 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   
та регулювання земельних відносин та першого заступника міського голови. 

 
 
Міський голова                                        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


