
ПРОЕКТ № 4474  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 14 липня 2015 року                   № 4230 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок учасникам АТО 
 

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, проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Покідьку Олегу Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                      
по вул. Гвардійській, 15 загальною площею 0,0923 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2. Передати Покідьку Олегу Анатолійовичу безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0088) по  
вул. Гвардійській, 15 загальною площею 0,0923 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. 

3. Затвердити Сотніченку Євгену Михайловичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                            
вул. Марії Заньковецької, 43 загальною площею 0,0925 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4. Передати Сотніченку Євгену Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0101) по  
вул. Марії Заньковецької, 43 загальною площею 0,0925 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 Кравченку Ігорю Григоровичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гвардійській, 17 
загальною площею 0,0923 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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6. Передати Кравченку Ігорю Григоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0082) по  
вул. Гвардійській, 17 загальною площею 0,0923 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 Прищепі Анатолію Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Гвардійській, 10 загальною площею 0,0935 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8. Передати Прищепі Анатолію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0097) по  
вул. Гвардійській, 10 загальною площею 0,0935 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 Зайцеву Костянтину Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Гвардійській, 4 загальною площею 0,0935 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

10. Передати Зайцеву Костянтину Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0091) по  
вул. Гвардійській, 4 загальною площею 0,0935 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 Гуйвану Федору Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                    
вул. Волонтерській, 13 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

12. Передати Гуйвану Федору Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0094) по                    
вул. Волонтерській, 13 загальною площею 0,0909 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 Лужецькому Едуарду Костянтиновичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Гвардійській, 3 загальною площею 0,0985 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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14. Передати Лужецькому Едуарду Костянтиновичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0098) по                     
вул. Гвардійській, 3 загальною площею 0,0985 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 Бутельському Євгенію Віталійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Генерала Родимцева, 124 загальною площею 0,0966 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

16. Передати Бутельському Євгенію Віталійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0085) по                     
вул. Генерала Родимцева, 124 загальною площею 0,0966 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 Паршутіній Оксані Олександрівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 19 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

18. Передати Паршутіній Оксані Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0087) по                     
вул. Волонтерській, 19 загальною площею 0,0909 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 Сніцар Лесі Петрівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Гвардійській, 14 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

20. Передати Сніцар Лесі Петрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0090) по                                    
вул. Гвардійській, 14 загальною площею 0,0910 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 Тітенку Олександру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 30 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 



 
 

4   

22. Передати Тітенку Олександру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0086) по                     
вул. Волонтерській, 30 загальною площею 0,0910 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 Стебі Владиславу Віталійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Марії Заньковецької, 32 загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

24. Передати Стебі Владиславу Віталійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0107) по                     
вул. Марії Заньковецької, 32 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. 

25. Затвердити Катериничу Сергію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Марії Заньковецької, 36 загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

26. Передати Катериничу Сергію Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0106) по                     
вул. Марії Заньковецької, 36 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. 

27. Затвердити Шимчик Світлані Миколаївні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                     
по вул. Волонтерській, 21 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

28. Передати Шимчик Світлані Миколаївні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0093) по                     
вул. Волонтерській, 21 загальною площею 0,0909 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. 

29. Затвердити Ткаченку Сергію Васильовичу та                           
Паршутіну Олександру Володимировичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельних ділянок                                      
по пров. Григоровича, 6 та вул. Григоровича, 4 загальною площею 0,1912 га 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибні ділянки). 
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30. Передати Ткаченку Сергію Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0109) по                     
пров. Григоровича, 6 загальною площею 0,0987 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. 

31. Передати Паршутіну Олександру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0110) по                     
вул. Григоровича, 4 загальною площею 0,0925 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. 

32. Затвердити Буланенку Миколі Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Марії Заньковецької, 30 загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

33. Передати Буланенку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0108) по                     
вул. Марії Заньковецької, 30 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. 

34. Затвердити Дідику Артуру Валентиновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Ксені Ерделі, 19/27 загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

35. Передати Дідику Артуру Валентиновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0105) по                     
вул. Ксені Ерделі, 19/27 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. 

36. Затвердити Баранніку Дмитру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Марії Заньковецької, 34 загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

37. Передати Баранніку Дмитру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0104) по                     
вул. Марії Заньковецької, 34 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. 
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38. Затвердити Ніколаєнку Ігорю Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Ксені Ерделі, 21/28 загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

39. Передати Ніколаєнку Ігорю Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0103) по                     
вул. Ксені Ерделі, 21/28 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. 

40. Затвердити Лісюку Олегу Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв АТО, 1 
загальною площею 0,0910 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

41. Передати Лісюку Олегу Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0096) по                     
вул. Героїв АТО, 1 загальною площею 0,0910 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. 

42. Затвердити Трояну Дмитру Андрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв АТО, 13 
загальною площею 0,0909 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

43. Передати Трояну Дмитру Андрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0092) по                     
вул. Героїв АТО, 13 загальною площею 0,0909 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. 

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

 45. 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 Литвина Г.М. 

 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 

 
 
 
Шевченко 22 09 49 


