
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 14 листопада 2014 року                                            № 3660 
 

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 Тимків Ользі Миколаївні та Соломасі Олегу Івановичу  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Інгульській Набережній, 27 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Тимків Ользі Миколаївні (13/25 ч. домоволодіння), 
Соломасі Олегу Івановичу (12/25 ч. домоволодіння),  у спільну часткову 
власність земельну ділянку по  вул. Інгульській Набережній, 27 (кадастровий  
номер 3510100000:45:359:0044) загальною площею  0,0520   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 Бондарь Лідії Іванівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Кавказькому, 2/9 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Бондарь Лідії Іванівні у власність земельну ділянку по  
пров. Кавказькому, 2/9 (кадастровий номер 3510100000:46:385:0026) 
загальною площею 0,0247 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 Смірнову Віктору Володимировичу  технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Воровського, 72 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Смірнову Віктору Володимировичу  у власність 
земельну ділянку по  вул. Воровського, 72 (кадастровий  
номер 3510100000:11:110:0030) загальною площею 0,0658 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 Козієвій Анні Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 6/2 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Козієвій Анні Петрівні у власність земельну ділянку по  
вул. Волгоградській, 6/2 (кадастровий номер 3510100000:04:016:0030) 
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. 

5. Затвердити Жосан Олені Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Соціалістичній, 65 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Жосан Олені Іванівні у власність земельну ділянку по  
вул. Соціалістичній, 65 (кадастровий номер 3510100000:27:207:0030) 
загальною площею 0,0745 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 Іваненко Валентині Дмитрівні, Іваненку Івану Івановичу, 
Іваненку Андрію Івановичу, Гапликовій Ірині Іванівні та Гапликовій Крістіні 
Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по вул. Ярославській, 52 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Іваненко Валентині Дмитрівні, Іваненку Івану Івановичу, 
Іваненку Андрію Івановичу, Гапликовій Ірині Іванівні та Гапликовій Крістіні 
Дмитрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
вул. Ярославській, 52 (кадастровий номер 3510100000:11:091:0046) 
загальною площею 0,0697 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
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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 Хоменко Ларисі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Бережному, 1-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Хоменко Ларисі Миколаївні у власність земельну 
ділянку по пров. Бережному, 1-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:408:0030) загальною площею 0,0479 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 Максименко Валентині Миколаївні та Настаулі Людмилі 
Анатоліївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Херсонській, 61/51 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Максименко Валентині Миколаївні  
(29/50 ч. домоволодіння) та Настаулі Людмилі Анатоліївні  
(21/50 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Херсонській, 61/51 (кадастровий номер 3510100000:45:371:0028) 
загальною площею 0,0545 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 Тягаю Володимиру Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Воронцовській, 75 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Тягаю Володимиру Петровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Воронцовській, 75 (кадастровий  
номер 3510100000:24:245:0033) загальною площею 0,0472 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 Цюпі Володимиру Олександровичу та Цюпі Григорію 
Олександровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність 
по пров. Івана Франка, 20 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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10.1. Передати Цюпі Володимиру Олександровичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Цюпі Григорію Олександровичу (1/2 ч. домоволодіння), у 
спільну часткову власність земельну ділянку по пров. Івана Франка, 20 
(кадастровий номер 3510100000:17:119:0046) загальною площею 0,0523 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 Махині Павлу Івановичу та Зозулі Аллі Федосіївні 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Канізькій, 51 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Махині Павлу Івановичу (13/25 ч. домоволодіння) та 
Зозулі Аллі Федосіївні (12/25 ч. домоволодіння), у спільну часткову власність 
земельну ділянку по вул. Канізькій, 51 (кадастровий  
номер 3510100000:11:082:0040) загальною площею 0,0697 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 Саржевській Зої Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Канізькій, 39 для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Саржевській Зої Іванівні у власність  
земельну ділянку по вул. Канізькій, 39 (кадастровий  
номер 3510100000:11:077:0074) загальною площею 0,0689 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 Гуріній Галині Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Кропивницького, 176 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати Гуріній Галині Олександрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Кропивницького, 176 (кадастровий  
номер 3510100000:36:321:0030) загальною площею 0,0973 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 Ляшенку Роману Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Кіровоградській, 75 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Ляшенку Роману Володимировичу у власність  
земельну ділянку по вул. Кіровоградській, 75 (кадастровий  
номер 3510100000:48:432:0041) загальною площею 0,0650 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 Хміль Клавдії Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Житомирській, 44 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Хміль Клавдії Василівні у власність  
земельну ділянку по вул. Житомирській, 44 (кадастровий  
номер 3510100000:42:367:0036) загальною площею 0,0373 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. Затвердити Мокроусову Анатолію Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Бабушкіна, 52 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Мокроусову Анатолію Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Бабушкіна, 52 (кадастровий  
номер 3510100000:11:066:0063) загальною площею 0,0404 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 

17. Затвердити Сипливій Ніні Михайлівні, Сипливому Вячеславу 
Миколайовичу, Сипливому Ігорю Вячеславовичу та Сипливому Олегу 
Вячеславовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність 
по вул. Тельмана, 31 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Сипливій Ніні Михайлівні (8/25 ч. домоволодіння), 
Сипливій Ніні Михайлівні (1/5 ч. домоволодіння) та (12/25 ч. домоволодіння) 
Сипливій Ніні Михайлівні, Сипливому Вячеславу Миколайовичу, 
Сипливому Ігорю Вячеславовичу та Сипливому Олегу Вячеславовичу у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Тельмана, 31 
(кадастровий номер 3510100000:11:071:0049) загальною площею 0,0508 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

18. Затвердити Бевзенку Олегу Юрійовичу та Бевзенку Юрію 
Федоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по 
вул. Індустріальній, 48 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Бевзенку Олегу Юрійовичу (9/40 ч. домоволодіння), 
Бевзенку Юрію Федоровичу (9/40 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Індустріальній, 48 (кадастровий  
номер 3510100000:11:091:0002) загальною площею 0,0683 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 

19. Затвердити Кіртбая Галині Григорівні, Козлітіну Олександру 
Григоровичу та Паньковій Валентині Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Лелеківській, 10 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Кіртбая Галині Григорівні (1/3 ч. домоволодіння), 
Козлітіну Олександру Григоровичу (1/3 ч. домоволодіння) та Паньковій 
Валентині Григорівні (1/3 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність 
земельну ділянку по вул. Лелеківській, 10 (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0112) загальною площею 0,1070 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. 

20. Затвердити Романенко Лілії Володимирівні та Романенку Анатолію 
Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Брестській, 6 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Романенко Лілії Володимирівні (13/25 ч. 
домоволодіння) та Романенку Анатолію Дмитровичу (12/25 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по 
вул. Брестській, 6 (кадастровий номер 3510100000:03:024:0019) загальною 
площею 0,2000 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. 

21. Затвердити Пшеничній Марії Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості), що передається у власність по вул. Сєрова, 79 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

21.1. Передати Пшеничній Марії Григорівні (53/100 ч. домоволодіння), 
у власність земельну ділянку по вул. Сєрова, 79 (кадастровий  
номер 3510100000:11:066:0062) загальною площею 0,0959 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. 

22. Затвердити Марченку Максиму Сергійовичу та Стрельченку 
Олександру Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у власність по вул. Котовського, 16 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Марченку Максиму Сергійовичу (1/2 ч. домоволодіння) 
та Стрельченку Олександру Івановичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Котовського, 16 (кадастровий 
номер 3510100000:27:208:0031) загальною площею 0,0817 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. 

23. Затвердити Щипакіну Миколі Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Братській, 53-а для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Щипакіну Миколі Михайловичу у власність  
земельну ділянку по вул. Братській, 53-а (кадастровий  
номер 3510100000:46:388:0055) загальною площею 0,0347 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. 

24. Затвердити Краснюку Андрію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Богдана Хмельницького, 96 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Краснюку Андрію Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 96 (кадастровий  
номер 3510100000:05:033:0017) загальною площею 0,0724 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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25.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

26. 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 
 


