
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 27 березня 2014 року                                               № 2912 
 

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 Мілінчуку Сергію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Херсонській, 49-б 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Мілінчуку Сергію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по  вул. Херсонській, 49-б   загальною площею  0,0604  га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:45:371:0023), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Самойленку Анатолію Тимофійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 4 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).   

2.1. Передати Самойленку Анатолію Тимофійовичу у власність 
земельну ділянку по  пров. Глинки, 4 загальною площею  0,0570   га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:46:388:0045), 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 Марченку Миколі Юхимовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), що передаються у власність по   вул.  Волгоградській, 60 для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва. 

3.1. Передати  Марченку Миколі Юхимовичу у власність земельні 
ділянки по  вул. Волгоградській, 60 загальною площею  0,1337  га,  з них: 
земельна ділянка (кадастровий номер 3510100000:04:004:0026)  
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 та земельна ділянка (кадастровий  
номер 3510100000:04:004:0027) площею 0,0337  га – землі садів, для  ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

4. Затвердити Удовику Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості), що передаються у власність по   вул. Некрасова, 5 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва.   

4.1. Передати Удовику Олександру Володимировичу  у власність 
земельні ділянки по  вул. Некрасова, 5  загальною площею  0,1319   га,  з них: 
земельна ділянка (кадастровий номер 3510100000:14:094:0121)  
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 та земельна ділянка (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0122) площею 0,0319  га – землі садів, для  ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за   рахунок  земель  сільськогосподарського  
призначення. 

5. Затвердити Пономарьову Леоніду Володимировичу та Павленку 
Олександру Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну сумісну власність по вул. Козакова, 82 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

5.1. Передати  Пономарьову Леоніду Володимировичу та  
Павленку Олександру Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну 
ділянку  по  вул. Козакова, 82 загальною площею  0,0552  га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:19:159:0020), 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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6. Затвердити Пастухову Василю Іллічу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Якуба Коласа, 34 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

6.1. Передати Пастухову Василю Іллічу у власність земельну  
ділянку по  вул. Якуба Коласа, 34  загальною площею  0,0458  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:48:431:0023), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Скрипнику Олександру Вікторовичу  технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по   вул.  Менделєєва, 33 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка). 

7.1. Передати Скрипнику Олександру Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по  вул. Менделєєва, 33  загальною площею  0,0594   га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:21:152:0045), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Павліченку Олександру Сергійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по   пров. Веселому, 53 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).   

8.1. Передати Павліченку Олександру Сергійовичу у власність  
земельну ділянку по  пров. Веселому, 53  загальною площею  0,0441  га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:45:387:0027), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Павліченку Володимиру Сергійовичу, Павліченко 
Марині Василівні та Павліченку Сергію Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по    
пров. Успенському, 7, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   

9.1. Передати Павліченку Володимиру Сергійовичу (1/3 ч. 
домоволодіння), Павліченко Марині Василівні (1/3 ч. домоволодіння) та 
Павліченку Сергію Володимировичу (1/3 ч. домоволодіння)   у спільну 
часткову власність земельну ділянку по  пров. Успенському, 7  загальною 
площею  0,0494   га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови  
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(кадастровий номер 3510100000:48:416:0028), для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

10. Затвердити Тітовій Людмилі Анатоліївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по   вул. Севастопольській, 58 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Тітовій Людмилі Анатоліївні у власність земельну 
ділянку по  вул. Севастопольській, 58   загальною площею  0,0355   га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:11:071:0041), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Неміш Надії Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Мухіної, 19 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

11.1. Передати Неміш Надії Степанівні у власність  
земельну ділянку по  пров. Мухіної, 19   загальною площею  0,0350  га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:24:245:0042), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 17 грудня 2009 року № 2944 “Про надання дозволів на розроблення 
громадянам міста технічних документацій із землеустрою”, а саме в  
пункті 50 слово “Небезі” замінити на слово “Небензі”. 

12.1. Затвердити Небензі Ларисі Харитонівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по   вул.  Дзержинського, 128/41 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

12.2. Передати Небензі Ларисі Харитонівні у власність земельну 
ділянку по  вул. Дзержинського, 128/41 загальною площею  0,0423   га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови (кадастровий  
номер 3510100000:36:289:0075), для будівництва та обслуговування  жилого  
будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Дорож Людмилі Борисівні, Борисенко Аллі  
Порфиріївні та Позняковській Світлані Макарівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
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місцевості), що передається у власність по   вул. Дем'яна Бєдного, 85 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).   

13.1. Передати Дорож Людмилі Борисівні (11/50 ч. домоволодіння), 
Борисенко Аллі Порфіріївні (15/35 ч. домоволодіння) та Позняковській 
Світлані Макарівні (9/50 ч. домоволодіння)  у спільну часткову  
власність земельну ділянку по  вул. Дем'яна Бєдного, 85  загальною  
площею  0,1185 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови  
(кадастровий номер 3510100000:14:136:0047), для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

14.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

15. 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 
 


