
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 14 листопада 2014 року                                        № 3661 
 

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 Гусаку Олександру Валентиновичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Гоголя, 126  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Гусаку Олександру Валентиновичу у власність земельну 
ділянку по вул. Гоголя, 126 (кадастровий номер 3510100000:36:289:0081) 
загальною площею 0,0236 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 Сидоренко Любові Миколаївні та Комащенко  
Валентині Валеріївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по вул. Каховській, 15 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Сидоренко Любові Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння)  
та Комащенко Валентині Валеріївні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку  по вул. Каховській, 15 (кадастровий  
номер 3510100000:33:283:0006) загальною площею 0,0500 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 Філюковій Людмилі Владиславівні та Бронніковій Ользі 
Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по пров. Миргородському, 18 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Філюковій Людмилі Владиславівні (1/3 ч. 
домоволодіння) та Бронніковій Ользі Іванівні (2/3 ч. домоволодіння)  у  
спільну часткову власність земельну ділянку  по пров. Миргородському, 18   
(кадастровий номер 3510100000:33:299:0050) загальною площею 0,0476  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 Чернишовій Зої Казимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Соціалістичній, 70 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Чернишовій Зої Казимирівні у власність  
земельну ділянку по вул. Соціалістичній, 70 (кадастровий  
номер 3510100000:34:223:0021) загальною площею 0,0367 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 Проценку Андрію Леонідовичу та Проценко Олені 
Леонідівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Волгоградській, 4  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Проценку Андрію Леонідовичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Проценко Олені Леонідівні (1/2 ч. домоволодіння)  у спільну часткову  
власність земельну ділянку по вул. Волгоградській, 4  (кадастровий  
номер 3510100000:04:019:0032) загальною площею 0,1181 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 Кириченку Володимиру Сергійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  
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натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Краснодонському, 49 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати Кириченку Володимиру Сергійовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Краснодонському, 49 (кадастровий  
номер 3510100000:49:423:0048) загальною площею 0,0432 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 Чуприну Володимиру Валентиновичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ізмаїльській, 18  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Чуприну Володимиру Валентиновичу у власність  
земельну ділянку по вул. Ізмаїльській, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:42:374:0022) загальною площею 0,0218 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 Зотову Михайлу Геннадійовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Дем’яна Бєдного, 21 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Зотову Михайлу Геннадійовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Дем’яна Бєдного, 21 (кадастровий  
номер 3510100000:14:094:0140) загальною площею 0,0722 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 Чопенку Володимиру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Мінській, 58  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Чопенку Володимиру Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Мінській, 58 (кадастровий  
номер 3510100000:02:029:0060) загальною площею 0,0600 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. 

10. Затвердити Загребельному Руслану Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Полярній, 33  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Загребельному Руслану Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Полярній, 33 (кадастровий  
номер 3510100000:27:166:0036) загальною площею 0,0589 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 Чекановій Аллі Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Павлоградській, 36  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Чекановій Аллі Василівні у власність  
земельну ділянку по вул. Павлоградській, 36 (кадастровий  
номер 3510100000:04:007:0026) загальною площею 0,0597 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 Чеканову Геннадію Вікторовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Житомирській, 37/18 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Чеканову Геннадію Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Житомирській, 37/18 (кадастровий  
номер 3510100000:42:360:0042) загальною площею 0,0751 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 Бобровській Олені Анатоліївні   технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Бережному, 5 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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13.1. Передати Бобровській Олені Анатоліївні  у власність  

земельну ділянку по пров. Бережному, 5 (кадастровий  
номер 3510100000:46:408:0009) загальною площею 0,0693 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 Білик Ганні Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Чугуєвській, 47 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Білик Ганні Олексіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Чугуєвській, 47 (кадастровий  
номер 3510100000:48:415:0015) загальною площею 0,0488 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 Штаненко Наталії Петрівні та Білоокому Євгенію 
Георгійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Івана Богуна, 70-а  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

15.1. Передати Штаненко Наталії Петрівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Білоокому Євгенію Георгійовичу (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову  
власність земельну ділянку по вул. Івана Богуна, 70-а (кадастровий  
номер 3510100000:05:037:0048) загальною площею 0,0682  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 Дудніку Юрію Костянтиновичу, Мінжуліній Людмилі 
Юріївні та Гордієнко Олені Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
пров. Поштовому, 8  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Дудніку Юрію Костянтиновичу (17/50 ч. 
домоволодіння), Мінжуліній Людмилі Юріївні (17/50 ч. домоволодіння) та 
Гордієнко Олені Вікторівні (8/25 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по пров. Поштовому, 8 (кадастровий  
номер 3510100000:46:351:0076) загальною площею 0,0537 га –  
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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 Ворожко Марії Адамівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ватутіна, 5  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

17.1. Передати Ворожко Марії Адамівні у власність  
земельну ділянку по вул. Ватутіна, 5 (кадастровий  
номер 3510100000:46:408:0027) загальною площею 0,0600 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. 

18. Затвердити Дробніченку Анатолію Івановичу та Коропенко Тетяні 
Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по пров. Криничуватому, 18 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Дробніченку Анатолію Івановичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Коропенко Тетяні Іванівні (1/2 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по пров. Криничуватому, 18  (кадастровий  
номер 3510100000:24:172:0066) загальною площею 0,0713 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 Марущаку Миколі Петровичу та Коваль Лідії 
Тимофіївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Воровського, 53 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Марущаку Миколі Петровичу (31/50 ч. домоволодіння) 
та Коваль Лідії Тимофіївні (19/50 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Воровського, 53 (кадастровий  
номер 3510100000:11:098:0043) загальною площею 0,0678 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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20. Затвердити Горі Анатолію Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Харківській, 36 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Горі Анатолію Григоровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Харківській, 36 (кадастровий  
номер 3510100000:15:101:0028) 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. 

21. Затвердити Щенніковій Надії Іванівні, Щеннікову Олександру 
Павловичу та Кошману Віталію Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Салтикова-Щедріна, 48  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Щенніковій Надії Іванівні та Щеннікову Олександру 
Павловичу (1/2 ч. домоволодіння), та Кошману Віталію Васильовичу (1/2 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
вул. Салтикова-Щедріна, 48  (кадастровий номер 3510100000:18:113:0071) 
загальною площею 0,0535 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 Герману Валентину Леонідовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Канізькій, 32  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Герману Валентину Леонідовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Канізькій, 32 (кадастровий  
номер 3510100000:11:077:0075) загальною площею 0,0248 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 Потєєвій Лідії Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ізмаїльській, 18 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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23.1. Передати Потєєвій Лідії Миколаївні у власність  

земельну ділянку по вул. Ізмаїльській, 18 (кадастровий  
номер 3510100000:42:374:0023) загальною площею 0,0330 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 Чуйковій Тетяні Степанівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Валентини Терешкової, 159   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Чуйковій Тетяні Степанівні у власність  
земельну ділянку по вул. Валентини Терешкової, 159 (кадастровий  
номер 3510100000:21:152:0054) загальною площею 0,0489 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 Малику Анатолію Дмитровичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Карпатській, 14 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Малику Анатолію Дмитровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Карпатській, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:24:144:0032) загальною площею 0,0776 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. 

26. Затвердити Корко Валентині Максимівні та Качулі Іоані Кас’янівні  
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Профінтерну, 42 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Корко Валентині Максимівні (18/25 ч. домоволодіння) 
та Качулі Іоані Кас’янівні (7/25 ч. домоволодіння) у власність  
земельну ділянку по вул. Профінтерну, 42 (кадастровий  
номер 3510100000:11:085:0041) загальною площею 0,0294 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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27.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

28. 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 
 


