
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 14 листопада 2014 року                                       № 3662 
 

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 Майничу Олександру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Рівненському, 32    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Майничу Олександру Миколайовичу у власність 
земельну ділянку по пров. Рівненському, 32  (кадастровий  
номер 3510100000:33:264:0036) загальною площею 0,0613 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 Кашпуренко Раїсі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. 3-го Вересня, 20  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати  Кашпуренко Раїсі Іванівні у власність земельну ділянку 
по пров. 3-го Вересня, 20 (кадастровий номер 3510100000:48:428:0059) 
загальною площею 0,0496 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 Дворнікову Володимиру Олександровичу  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Воронцовській, 98   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Дворнікову Володимиру Олександровичу у  
власність земельну ділянку по вул. Воронцовській, 98 (кадастровий  
номер 3510100000:24:300:0038) 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. 

4. Затвердити Бородіній Оксані Володимирівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Адама Міцкевича, 30  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Бородіній Оксані Володимирівні у власність  
земельну ділянку по вул. Адама Міцкевича, 30 (кадастровий  
номер 3510100000:35:232:0005) загальною площею 0,0905  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 Морараш Тетяні Олександрівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по тупику Степовому, 1-а  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Морараш Тетяні Олександрівні у власність  
земельну ділянку по тупику Степовому, 1-а (кадастровий  
номер 3510100000:24:179:0026) загальною площею 0,0825  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 Солодковській Галині Григорівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Чайковського, 57  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати  Солодковській Галині Григорівні у власність  
земельну ділянку по пров. Чайковського, 57 (кадастровий  
номер 3510100000:24:246:0058) загальною площею 0,0417  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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7. Затвердити Дячуку Петру Олександровичу  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Омській, 9-в  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Дячуку Петру Олександровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Омській, 9-в (кадастровий  
номер 3510100000:46:391:0215) загальною площею 0,0426  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 Юрко Вікторії Володимирівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Олександра Матросова, 22   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Юрко Вікторії Володимирівні  у власність земельну 
ділянку по вул. Олександра Матросова, 22 (кадастровий  
номер 3510100000:24:196:0040) 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. 

9. Затвердити Пухальському Сергію Івановичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Пляжній, 63   для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Пухальському Сергію Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Пляжній, 63 (кадастровий  
номер 3510100000:11:082:0010) загальною площею 0,0666  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 Вязовцевій Тетяні Анатоліївні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Котовського, 23 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Вязовцевій Тетяні Анатоліївні у власність  
земельну ділянку по вул. Котовського, 23 (кадастровий  
номер 3510100000:27:188:0070) загальною площею 0,0742  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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11. Затвердити Вязовцевій Наталії Володимирівні та Вязовцевій Марії 

Григорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Котовського, 3 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати  Вязовцевій Наталії Володимирівні (23/100 ч. 
домоволодіння) та Вязовцевій Марії Григорівні (77/100 ч. домоволодіння) у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Котовського, 3  
(кадастровий номер 3510100000:27:188:0071) 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. 

12. Затвердити Замурі Дмитру Вікторовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 32 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Замурі Дмитру Вікторовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Таврійській, 32 (кадастровий  
номер 3510100000:42:349:0055) загальною площею 0,0980  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 Слободенюку Миколі Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Габдрахманова, 68  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати  Слободенюку Миколі Миколайовичу у власність 
земельну ділянку по вул. Габдрахманова, 68 (кадастровий  
номер 3510100000:34:224:0068) загальною площею 0,0596  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 Петленко Ніні Петрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Світлогорській 2-й, 24 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Петленко Ніні Петрівні у власність земельну  
ділянку по вул. Світлогорській 2-й, 24 (кадастровий  
номер 3510100000:24:172:0065) загальною площею 0,0618  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування   
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жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Кудрі Миколі Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Воронезькій, 87  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Кудрі Миколі Васильовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Воронезькій, 87 (кадастровий номер 3510100000:42:378:0034) 
загальною площею 0,0519  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 Зубку Олександру Петровичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Соціалістичній, 40  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Зубку Олександру Петровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Соціалістичній, 40 (кадастровий  
номер 3510100000:34:222:0058) загальною площею 0,0581  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 Машковській Любові Павлівні та Машковському Івану 
Семеновичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 
власність по пров. Дружби, 4  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Машковській Любові Павлівні та Машковському  
Івану Семеновичу у спільну сумісну власність земельну ділянку по  
пров. Дружби, 4 (кадастровий номер 3510100000:24:295:0014) загальною 
площею 0,0595  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 Недогоді Вікторії Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Глинки, 1-в для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Недогоді Вікторії Миколаївні у власність земельну 
ділянку по пров. Глинки, 1-в (кадастровий номер 3510100000:46:382:0044) 
загальною площею 0,0593 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. 

 19. Затвердити Клисуну Олександру Анатолійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Салтикова-
Щедріна, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Клисуну Олександру Анатолійовичу  у власність 
земельну ділянку по пров. Салтикова-Щедріна, 17 (кадастровий  
номер 3510100000:18:113:0072) 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. 

20. Затвердити Рудіку Володимиру Григоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Колгоспному, 1    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати  Рудіку Володимиру Григоровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Колгоспному, 1 (кадастровий  
номер 3510100000:24:167:0025) 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.  

21. Затвердити Тимошенку Сергію Георгійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Народній, 31  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Тимошенку Сергію Георгійовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Народній, 31 (кадастровий номер 3510100000:05:039:0052) 
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. 

22. Затвердити Баклушиній Людмилі Анатоліївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Першотравневій, 16/13   для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Баклушиній Людмилі Анатоліївні  у власність  
земельну ділянку по вул. Першотравневій, 16/13 (кадастровий  
номер 3510100000:17:120:0049) загальною площею 0,0568  га – землі одно- та  
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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 Єгоровій Ользі Григорівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Коцюбинського, 5  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Єгоровій Ользі Григорівні у власність земельну ділянку 
по вул. Коцюбинського, 5 (кадастровий номер 3510100000:17:104:0046) 
загальною площею 0,0891 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 Шаліновському Станіславу Миколайовичу та 
Шаліновській Наталії Валеріївні  технічну документацію із  
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
вул. Богдана Хмельницького, 116  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Шаліновському Станіславу Миколайовичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Шаліновській Наталії Валеріївні (1/2 ч. домоволодіння) у 
власність земельну ділянку по вул. Богдана Хмельницького, 116   
(кадастровий номер 3510100000:05:033:0018) загальною площею 0,1664  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 Тороп Ларисі Степанівні та Торопу Сергію 
Григоровичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул.  Водогінній, 74 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

25.1. Передати Тороп Ларисі Степанівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Торопу Сергію Григоровичу (1/2 ч. домоволодіння)  у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Водогінній, 74  (кадастровий  
номер 3510100000:13:087:0026) загальною площею 0,0573  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  Понуренко Ніні Борисівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Канізькій, 32  для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Понуренко Ніні Борисівні  у власність земельну ділянку 
по вул. Канізькій, 32 (кадастровий номер 3510100000:11:077:0076) загальною 
площею 0,0457  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.  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 
 


