
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 07 жовтня  2014 року                                             № 3436 
 

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 Димаряці Надії Миколаївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Володі Дубініна, 6-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Димаряці Надії Миколаївні у власність  
земельну ділянку  по вул. Володі Дубініна, 6-а  (кадастровий  
номер 3510100000:49:427:0056) загальною площею 0,0259 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 Бабій Людмилі Юхимівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Ударній, 34/45 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Бабій Людмилі Юхимівні (1/2 ч. домоволодіння) у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Ударній, 34/45  
(кадастровий номер 3510100000:21:143:0073) загальною площею 0,0882  га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  
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(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

3. Затвердити  Дяченку Сергію Сергійовичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Шахтарській, 49/12 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Дяченку Сергію Сергійовичу у власність  
земельну ділянку  по вул. Шахтарській, 49/12 (кадастровий  
номер 3510100000:21:152:0049) загальною площею 0,0580 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 Грачовій Оксані Миколаївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Чайковського, 71  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Грачовій Оксані Миколаївні у власність  
земельну ділянку по пров. Чайковського, 71 (кадастровий  
номер 3510100000:24:278:0029) загальною площею 0,0423 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 Левицькій Марії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Українській, 47 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Левицькій Марії Іванівні у власність  
земельну ділянку по вул. Українській, 47 (кадастровий  
номер 3510100000:46:380:0052) загальною площею 0,0707 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 Зайцеву Олександру Степановичу, Слюсаренко Галині 
Миколаївні, Слюсаренку Андрію Юрійовичу, Бобко Марії Василівні та 
Зайцеву Миколі Олександровичу  технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
передається у спільну сумісну  власність по вул. Єгорова, 124-а  для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Зайцеву Олександру Степановичу, Слюсаренко  
Галині Миколаївні, Слюсаренку Андрію Юрійовичу, Бобко Марії  
Василівні та Зайцеву Миколі Олександровичу у спільну сумісну  
власність земельну ділянку  по вул. Єгорова, 124-а (кадастровий  
номер 3510100000:24:204:0036) загальною площею 0,0467 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 Череватій-Жовтило Валентині Григорівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронцовській, 8  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Череватій-Жовтило Валентині Григорівні у власність  
земельну ділянку по вул. Воронцовській, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:24:204:0037) загальною площею 0,0903 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 Досужій Анні Валеріївні та Марциненку Василю 
Володимировичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність 
по вул. Озерна Балка, 11  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Досужій Анні Валеріївні (23/50 ч. домоволодіння) та 
Марциненку Василю Володимировичу (27/50 ч. домоволодіння)  у власність  
земельну ділянку по вул. Озерна Балка, 11 загальною площею 0,2335 га, з 
них: 0,1500 га (кадастровий номер 3510100000:27:186:0025) –  
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 та 0,0835 га (кадастровий  
номер 3510100000:27:186:0026) – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Іванову Юрію Миколайовичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ольвіопольській, 28  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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9.1. Передати Іванову Юрію Миколайовичу у власність  

земельну ділянку по вул. Ольвіопольській, 28 (кадастровий  
номер 3510100000:46:380:0028) загальною площею 0,0757 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 Чмиль Афанасії Лук’янівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пальміро Тольятті, 132  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Чмиль Афанасії Лук’янівні у власність  
земельну ділянку по вул. Пальміро Тольятті, 132 (кадастровий  
номер 3510100000:05:022:0021) 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. 

11. Затвердити Турецькому Сергію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Вітебській, 23  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Турецькому Сергію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Вітебській, 23 (кадастровий  
номер 3510100000:04:005:0031) загальною площею 0,0493 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 Петренко Вірі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Братській, 56 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Петренко Вірі Миколаївні у власність  
земельну ділянку по вул. Братській, 56 (кадастровий  
номер 3510100000:46:388:0054) загальною площею 0,0701 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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13. Затвердити Гайворонській Людмилі Семенівні   та Гайворонському 

Віктору Євдокимовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по пров. Перекопському, 55   для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Гайворонській Людмилі Семенівні (16/25 ч. 
домоволодіння) та Гайворонському Віктору Євдокимовичу (9/25 ч. 
домоволодіння)   у спільну часткову власність земельну ділянку по  
пров. Перекопському, 55    (кадастровий номер 3510100000:31:214:0035) 
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. 

14. Затвердити Стрілці Оксані Василівні та Стрілці Олегу Петровичу  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Колодязній, 71,   для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати  Стрілці Оксані Василівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Стрілці Олегу Петровичу (1/2 ч. домоволодіння)  у власність  
земельну ділянку по вул. Колодязній, 71 (кадастровий  
номер 3510100000:24:172:0064) загальною площею 0,1159 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.  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 заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 

Секретар міської ради                  І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
  


