
ПРОЕКТ № 1391 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"_________  2017 року                                       № ____  
 

Про передачу у спільну  

сумісну 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, 89, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України 

та розглянувши звернення громадян, 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 Чорній Тетяні Вікторівні та Катериніч Валентині 

Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 

у спільну сумісну власність по вул. Степанова, 85 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Чорній Тетяні Вікторівні та Катериніч  

Валентині Миколаївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:127:0028) по вул. Степанова, 85 

загальною площею 0,0686 га (у тому числі по угіддях: 0,0686  га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Кузнецовій Тамарі Артурівні, Майстренко Валентині 

Іванівні та Чернезі Катерині Семенівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

вул. Братиславській, 10 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Кузнецовій Тамарі Артурівні, Майстренко Валентині 

Іванівні та Чернезі Катерині Семенівні  у спільну сумісну власність  

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:14:130:0027) по  

вул. Братиславській, 10 загальною площею 0,0751 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0751 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

3. Затвердити Сокуру Костянтину Леонідовичу та Артеменко Любові 

Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 

у спільну сумісну власність по вул. Леваневського, 59 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Сокуру Костянтину Леонідовичу та Артеменко Любові 

Дмитрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:11:091:0063) по вул. Леваневського, 59 загальною  

площею 0,0729 га (у тому числі по угіддях: 0,0729 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Бондар Людмилі Дорофіївні та Науменку Олегу 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 

у спільну сумісну власність по вул. Олексія Єгорова, 121/16 для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

4.1. Передати Бондар Людмилі Дорофіївні та Науменко Олегу 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000:24:204:0046) по вул. Олексія Єгорова, 121/16  загальною 

площею 0,1556 га (у тому числі по угіддях: 0,1556 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Акішовій Валентині Іванівні, Поляковій Поліні Ігорівні 

та Поляковій Тамарі Антонівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що передається у спільну сумісну власність по вул. Залізничній 2-й, 1 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Акішовій Валентині Іванівні, Поляковій Поліні Ігорівні 

та Поляковій Тамарі Антонівні  у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:13:086:0051) по вул. Залізничній 2-й, 1     

загальною площею 0,0973 га (у тому числі по угіддях: 0,0973 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Бондарю Олександру Миколайовичу та Бондар Анжелі 

Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 

у спільну сумісну власність по вул. Керченській, 33 для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Бондарю Олександру Миколайовичу та Бондар Анжелі 

Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

номер 3510100000:04:006:0028) по вул. Керченській, 33 загальною  

площею 0,0633 га (у тому числі по угіддях: 0,0633 га – малоповерхова 

забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Башановій Валентині Михайлівні та Оленицькому 

Володимиру Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що передається у спільну сумісну власність по вул. Руслана Слободянюка, 22  

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Башановій Валентині Михайлівні та Оленицькому 

Володимиру Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:21:146:0068) по вул. Руслана  

Слободянюка, 22 загальною площею 0,0442 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0442 га – малоповерхова забудови), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

8. Затвердити Дрозду Дмитру Васильовичу, Дрозд Лідії Володимирівні 

та Дрозд Інні Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що передається у спільну сумісну власність по пров. Сонячному, 3 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Дрозду Дмитру Васильовичу, Дрозд Лідії Володимирівні 

та Дрозд Інні Дмитрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:34:224:0080) по пров. Сонячному, 3      

загальною площею 0,0586 га (у тому числі по угіддях: 0,0586 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Лавренку Сергію Вікторовичу та Бойко Євгенії 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 

у спільну сумісну власність по вул. Глинки, 65 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Лавренку Сергію Вікторовичу та Бойко Євгенії 

Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:46:355:0077) по вул.  Глинки, 65  загальною 

площею 0,0575 га (у тому числі по угіддях: 0,0575 га – малоповерхова 
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забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

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

житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Ланецькому Володимиру Івановичу та Ланецькій 

Людмилі Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що передається у спільну сумісну власність по пров. Юрія Дарагана, 25 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Ланецькому Володимиру Івановичу та Ланецькій 

Людмилі Анатоліївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:45:394:0065) по пров. Юрія Дарагана, 25 

загальною площею 0,0541 га (у тому числі по угіддях: 0,0541 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Павлюк Тамілі Олексіївні, Марковській Ніні Кирилівні 

та Даніловій Людмилі Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що передається у спільну сумісну власність по вул. Ярославська, 18 для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Павлюк Тамілі Олексіївні, Марковській Ніні Кирилівні 

та Даніловій Людмилі Іванівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:11:079:0073) по вул. Ярославська, 18 

загальною площею 0,0719 га (у тому числі по угіддях: 0,0719 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Коломійчуку Володимиру Валерійовичу та Костіній 

Валентині Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

що передається у спільну сумісну власність по вул. Василя Нікітіна, 4  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Коломійчуку Володимиру Валерійовичу та Костіній 

Валентині Олексіївні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:14:094:0175) по вул. Василя Нікітіна, 4   

загальною площею 0,0666 га (у тому числі по угіддях: 0,0666 га – 

малоповерхова забудови), для будівництва та обслуговування жилого 

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

земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Пашкую Олександру Борисовичу та Мерлиці Людмилі 

Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
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у спільну сумісну власність по пров. Бутовського, 2 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

13.1. Передати Пашкую Олександру Борисовичу та Мерлиці Людмилі 

Володимирівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий 

номер 3510100000: ) по пров. Бутовського, 2 загальною площею 0,0623 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0623 га – малоповерхова забудови), для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), 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, 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 
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